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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002952-04.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO INVENTARIADO: JANOIZE 

MACIONE GARCIA AIRES e outros Vistos. Trata-se de Ação de Inventário 

pelo rito de arrolamento e pedido de guarda c/c pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Silvio Rodrigues dos Santos Júnior, Henrique 

Sansão Aires dos Santos, Samuel Aires dos Santos e Ester Aires dos 

Santos, representados por João Rodrigues dos Santos e Elza Alves dos 

Santos contra Francisca Luiza Garcia Aires, todos qualificados nos autos. 

Os autores alegam que os seus genitores Jonaize Macione Garcia Aires 

dos Santos e Silvio Rodrigues dos Santos faleceram, respectivamente, em 

09/06/2018 e 15/06/2018, deixando cinco filhos, sendo eles Silvio 

Rodrigues dos Santos Júnior, nascido em 24/03/2002, Tiago Moises Aires 

dos Santos Nascido, nascido em 31/05/2008, Henrique Sansão Aires dos 

Santos, nascido em 02/04/2009, Samuel Aires dos Santos, nascido em 

01/10/2010 e Ester Aires dos Santos, nascida em 27/05/2016, todos 

menores impúberes. Relatam que os avós paternos João e Elza estão com 

a guarda de fato de Silvio Júnior, Henrique, Samuel e Ester e a avó 

materna Francisca Luiza Garcia Aires com a guarda de fato do menor 

Tiago, desde os 08 (oito) messes de vida, sendo que estes residem em 

Currais Novos, Rio Grande do Norte. Informam que os genitores deixaram 

os seguintes bens a inventariar: lote urbano residencial nº 14, (quatorze), 

localizado na Avenida Bom Pastor n º 814, Quadra 02, Setor “N E -B”, com 

área de 600,00m², Núcleo Urbano, Cidade de Alta Floresta; lote rural 

denominado de Chácara Lazer E”(lote rural nº 174 E), uma parte ideal de 

0,440 has, conforme escritura pública, lavrada no Cartório Dalla Riva, livro 

071, folhas 110, localizado na Gleba Alta Floresta, neste Município; veículo 

FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, ano 2014, modelo 2015, cor branca, chassi 

9BD197163F3216398, de titularidade de Jonaize Macione Garcia Aires dos 

Santos e um Seguro de Vida Mulher junto ao Banco do Brasil no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em sede de tutela de urgência, os avós 

paternos requerem a concessão da guarda provisória dos menores Silvio 

Rodrigues dos Santos Júnior, Henrique Sansão Aires dos Santos, Samuel 

Aires dos Santos e Ester Aires dos Santos, ante a concordância 

expressa da avó materna, visando regular a situação de fato, além de 

representá-los junto ao INSS para a obtenção do benefício previdenciário 

de pensão por morte. Em manifestação de id 15405791, os autores 

peticionaram pedido de emenda a inicial para indicar a avó paterna Elza 

Alves dos Santos como inventariante, requerendo a sua nomeação, bem 

como pugnam pela concessão da liminar para conceder a guarda dos 

menores, visando à representação destes junto ao INSS e ao Banco do 

Brasil, para solicitar o seguro de vida. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e Decido. No caso dos autos, os avós 

paternos João Rodrigues e Elza pretendem regularizar a guarda de fatos 

dos menores Silvio Rodrigues dos Santos Júnior, Henrique Sansão Aires 

dos Santos, Samuel Aires dos Santos e Ester Aires dos Santos, todavia, 

como se sabe, em havendo a morte dos genitores e existindo bens a 

serem administrados, a família substituta adequada ao caso é a tutela, e 

não a guarda. A guarda ocorre nas situações em que há ruptura da 

relação conjugal e é preciso decidir com quem a criança e/ou adolescente 

deverá permanecer sob os cuidados ou na hipótese em que a criança 

e/ou adolescente não esteja com os pais, visando em ambos os casos 

regularizar situação de fato. O Código Civil, em seu artigo 1.728, dispõe 

que com o falecimento dos pais os filhos menores são postos em tutela. 

Carlos Roberto Gonçalves conceitua a tutela como “o encargo conferido 

por lei a uma pessoa capaz, para cuidar da pessoa do menor e administrar 

os seus bens. Destina-se a suprir a falta do poder familiar e tem nítido 

caráter assistencial”, e que “os filhos menores só são postos em tutela se 

acontece o falecimento ou a ausência de ambos os pais”. (Gonçalves, 

Carlos Roberto. Direito civil. 3 : esquematizado* : responsabilidade civil, 

direito de família, direito das sucessões/Carlos Roberto Gonçalves – 4. ed. 

– São Paulo: Saraiva, 2017. pág. 789). Ensina, ainda, que em “não 

havendo nomeação de tutor, por testamento ou outro documento 

autêntico, “incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor”, 

sendo chamada de legítima”. Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil. 3 : 

esquematizado* : responsabilidade civil, direito de família, direito das 

sucessões/Carlos Roberto Gonçalves – 4. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. 

páginas 793 e 794). O artigo 1.732 do CC define que na falta de tutor 

nomeado pelos pais a tutela incumbe aos parentes consanguíneos do 

menor, primeiro aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao 

mais remoto (inciso I) e depois aos colaterais até o terceiro grau, 

preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais 

velhos aos mais moços; em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre 

eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor (inciso II). 

Quanto ao valor atribuído à causa de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais), sabe-se que nas ações de inventário o valor da causa 

deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido, portanto, no caso 

dos autos o valor atribuído pelos autores não correspondem com o valor 

dos bens objetos da partilha, quais sejam, um lote urbano, um lote rural e 

um veículo. Assim, o valor da causa deve ser a somatória total desses 

bens, e não o valor dado pelos autores. A propósito, o TJMT tem decidido: 

EMENTAINVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – 

EXCLUSÃO DA MEAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.As 

despesas do processo de inventário devem ser atribuídas ao espólio.O 

valor da causa na ação de inventário deve contemplar o valor do 

patrimônio a ser transmitido, excluindo o valor da meação do cônjuge 

supérstite. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA 

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

13/03/2018). O artigo 292, § 3º, do CPC/15, permite o juiz corrigir, de ofício, 

o valor da causa quando verificar que o mesmo não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, 

contudo, apesar de descrever os bens na peça inicial, os autores 

deixaram de indicar o valor dos imóveis, bem como do veículo. No que 

tange, o seguro de vida mulher arrolado pelos autores no rol de bens a 

serem partilhados, o artigo 974 do CC estabelece que o seguro vida não é 

considerado herança e, portanto, não integra o universo patrimonial a ser 

inventariado, “in verbis”: Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes 

pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às 

dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de 

direito. O artigo 792 do CC dispõe sobre a forma de pagamento do seguro 

de vida ao estabelecer que o valor deve ser pago ao beneficiário indicado 

na apólice ou, na sua falta, ao cônjuge não separado judicialmente e aos 

herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Dessa 

forma, o seguro de vida arrolado pelos autores, por não ser objeto de 

herança, não deve se submeter ao processo de inventário, assim como 

tem decidido a jurisprudência: INVENTÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE SEGURO 

DE VIDA. BENEFÍCIO QUE NÃO INTEGRA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CÔNJUGE NÃO SEPARADA 

JUDICIALMENTE E COMPANHEIRA. RATEIO. DESCABIMENTO. 1. O valor 

decorrente do seguro de vida não é considerado herança e não está 

sujeito às dívidas do segurado. Inteligência do art. 794 do CCB. 2. O valor 

do seguro deve ser entregue ao beneficiário indicado na apólice ou, na 

falta de indicação, aos herdeiros e à companheira do segurado na data do 

óbito, pois ele já estava separado de fato da esposa, não tendo o seguro 

a mesma natureza do benefício previdenciário. Inteligência dos art. 792 

comb. com 793 do CBB. Recurso desprovido. (TJRS Agravo de 

Instrumento Nº 70074933201, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

25/04/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA – 

BENEFICIÁRIO – VERBA QUE NÃO INTEGRA O ESPÓLIO. 1. – Seguros de 

vida e de acidentes pessoais por morte que não integram ao patrimônio do 

falecido – estipulação em favor de terceiro que não se confunde com a 

herança – inteligência do artigo 794, do Código Civil. RECURSO 
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IMPROVIDO.  (TJSP –  A I :  22530437220168260000  SP 

2253043-72.2016.8.26.0000, Relator: Maria Lúcua Pizzotti, Data de 

Julgamento: 17/05/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 24/02/2017). Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

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

indeferimento da inicial: a) ALTERAR o pedido de guarda para tutela, por 

ser este o instituto de família substituta adequada ao caso; b) CORRIGIR o 

valor atribuído à causa, fazendo constar, para tanto, o valor da somatória 

total dos bens a serem partilhados. Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Consigne-se que o (a) presente despacho/decisão observa o 

disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não cumprimento da 

referida determinação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003699-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003699-51.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de ação civil pública com pedido de 

antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra o Município de Alta Floresta-MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega o Parquet que teve ciência de que foi aberto 

pelo requerido o Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 002/2018, para 

a contratação em caráter excepcional por tempo determinado, visando 

selecionar pessoas para ocupar os cargos descritos na inicial. Assevera 

que o Processo Seletivo Simplificado em tela tem por objetivo contratar 

temporariamente em cargos públicos que deveriam ser de exclusividade 

de servidores que passaram por concurso público, tornando-se efetivos, 

ao invés de apenas realizar seletivos simplificados para cargos 

temporários. Por tais motivos, requer em sede de antecipação de tutela a 

suspensão do Processo Seletivo Simplificado e, no mérito, pugna pela 

procedência da demanda para que o Processo Seletivo Simplificado de n° 

002/2018 seja anulado, obrigando ao ente público municipal a se abster de 

realizar novas contratações temporárias. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Assim determina o art. 37, II e IX da constituição federal: “Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público;” Como se nota, por mandamento constitucional a regra 

para ingresso/investidura em cargo ou emprego público será através de 

concurso público de provas ou de provas e títulos. Entretanto, a regra 

comporta exceções, como a disposta no inciso IX do art. 37 da CF/88 que 

é o caso de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. O permissivo 

constitucional exige para que ocorra a contratação temporária de 

excepcional interesse público de expressa previsão em lei específica, seja 

municipal, estadual ou federal, regulamentando os casos sobre o qual 

poderá ser realizado a investidura em cargos e empregos públicos, 

excepcionando a regra do concurso. No caso dos autos, no âmbito do 

Município de Alta Floresta/MT, a Lei municipal 1.005/2001 dispõe sobre a 

contratação de servidores públicos municipais por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

nos termos do inciso IX do art. 37 da constituição federal, bem como dá 

outras providências. No art. 2° da referida lei, para os fins que são 

propostos, considera como necessidades temporárias de excepcional 

interesse público: “I. Assistência e situações de calamidade pública e 

estado emergencial; II. Combate a surtos endêmicos; III. Realizações de 

recenseamento; IV. Admissão de Professor residente na comunidade de 

origem, distante da sede, em local de difícil deslocamento de outro 

professor que não seja residente na comunidade; V. Atividades médicas, 

odontológicas e todas que dependa a assistência à saúde pública, 

incluindo a limpeza e combate a poluição (poeira); VI. Admissão de 

assistente social para atendimento e instrução a saúde pública; VII. 

Admissão de pessoal para combate e controle da violência; VIII. Admissão 

de pessoal para serviços pertinentes à educação.” O art. 3° e § 2°. ”O 

recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será 

feito mediante processo seletivo simplificado. (...) §2°. A contratação de 

pessoal, no caso do inciso IV, V e VI do artigo 2°, poderá ser efetivada à 

vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante 

análise do “Curriculum vitae” nos casos em que isso for possível” Já o art. 

5°. “As contratações somente poderão ser feitas com observância da 

dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do 

Prefeito.” Vertendo a análise do caso proposto, foi publicado pelo ente 

político municipal o Edital 02/2018 com fim de realizar processo seletivo 

simplificado, da seguinte forma: “PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL 002/2018 De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 

de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo, a Comissão de Elaboração, 

Inscrição, Análise, Avaliação de Recursos e Divulgação do Processo 

Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Artigo 

37 inciso IX da Constituição Federal, Artigo 9º inciso IX da Lei Orgânica 

Municipal e instituída pelo Decreto nº. 250/2018 e suas alterações tornam 

PÚBLICO as instruções especiais destinadas à realização do Processo 

Seletivo Simplificado nº 002/2018, destinado à contratação de pessoal em 

caráter excepcional e por tempo determinado, na forma da legislação 

pertinente, mediante o disposto neste Edital. 1. DAS DISPOSIÇÕES 

PRELIMINARES 1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a seleção 

de: 03 Assistentes Sociais, 01 Fonoaudiólogo, 03 Médicos, 02 Psicólogos, 

06 Agentes de Combate as Endemias, 01 Contador para o Consórcio de 

Saúde, 01 Técnico em Higiene Dental, 02 Auxiliares de Consultório 

Odontológico, ao provimento de vagas para complementação do quadro de 

pessoal, e tem prazo de validade de 01 (um) ano a contar da data de 

homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério do 

Poder Executivo Municipal. 1.2. O Processo Seletivo Simplificado será 

regido por este Edital, seus Anexos, Editais Complementares e posteriores 

retificações, caso existam e organizado e conduzido pela Prefeitura de 

Alta Floresta - MT, através da Comissão Organizadora instituída através 

do Decreto Municipal 250/2018. (grifei) 1.3 A convocação para as vagas 

informadas e locais de exercício serão disponibilizados de acordo com a 

necessidade e a conveniência do Poder Executivo Municipal e relevante 

interesse público, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado. 1.4 A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não 

gera direito a admissão, apenas credencia o candidato classificado à 

admissão durante o prazo da vigência deste, de acordo com a 

necessidade do município e obedecida à ordem de classificação deste 

Edital, conforme vagas que decorrerem de vacância do cargo e as que 

vierem a ser criadas. 1.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, 

informações a respeito de datas, locais e horários de realização, de 

apresentação das provas de títulos e demais eventos. Sendo de total 

responsabilidade do candidato o acompanhamento e verificação das 

publicações de Anexos, Editais Complementares e Retificações no 

endereço eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta.” Verifica-se, portanto, que o Edital referido tem 

por objetivo realizar seletivo simplificado para contratação de pessoal para 

provimento de vagas à complementação do quadro de pessoal, desta 

forma: - 03 Assistentes Sociais; - 01 Fonoaudiólogo; - 03 Médicos; - 02 

Psicólogos; - 06 Agentes de Combate as Endemias; - 01 Contador para o 

Consórcio de Saúde; - 01 Técnico em Higiene Dental; - 02 Auxiliares de 

Consultório Odontológico. Analisando detidamente os autos, verifico a 

existência de farta documentação em que o Ministério Público desde o ano 

de 2017 busca junto a municipalidade, inicialmente, através termo de 

recomendação, adequação das contratações temporárias entre outros 

considerações com vista a obedecer o mandamento constitucional de 

provimento dos cargos permanentes através de concurso público, 

conforme verifica-se pelos documentos acostados de ids 15903439, 

15903420 e 15903440, pois, em diversas tentativas, todas frustradas, 

buscou respostas as requisições de informações quanto as possíveis 

providências tomadas ou a serem tomadas para regularização das 

contratações em desconforme com a Constituição, bem como, para a 

realização de concurso público para os cargos da administração 

municipal.Mesmo após a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 004/2017 e 

ofícios posteriores, foi publicado o Edital de Processo Seletivo Simplificado 
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nº 002/2018. Realizando detida leitura, pode verificar-se que aos cargos a 

serem preenchidos não foi descrito qual a situação de estrita e imediata 

excepcionalidade, não há no presente edital, ao menos em cognição 

sumária, os requisitos necessários que justifiquem a contratação 

temporária nos conformes do art. 37, IX, da Constituição Federal. Para 

melhor esclarecimento sobre o assunto trago os ensinamentos de José 

dos Santos Carvalho Filho: “O regime especial deve atender a três 

pressupostos inafastáveis. O primeiro deles é a determinabilidade temporal 

da contratação, ou seja, os contratos firmados com esses servidores 

devem ter sempre prazo determinado, contrariamente, aliás, do que ocorre 

nos regimes estatutário e trabalhista, em que a regra consiste na 

indeterminação do prazo da relação de trabalho(...). Depois, temos o 

pressuposto da temporariedade da função: a necessidade desses 

serviços deve ser sempre temporária. Se a necessidade é permanente, o 

Estado deve processar o recrutamento através dos demais regimes. Está, 

por isso, descartada a admissão de servidores temporários para o 

exercício de funções permanentes; se tal ocorrer, porém, haverá 

indisfarçável simulação, e a admissão será inteiramente inválida. 

Lamentavelmente, algumas Administrações, insensíveis (para dizer o 

mínimo) ao citado pressuposto, tentam fazer contratações temporárias 

para funções permanentes, em flagrante tentativa de fraudar a regra 

constitucional. Tal conduta, além de dissimular a ilegalidade do objetivo, 

não pode ter outro elemento mobilizador senão o de favorecer a alguns 

apaniguados para ingressarem no serviço público sem concurso, o que 

caracteriza inegável desvio de finalidade. Caso a função seja permanente, 

a contratação temporária só é legítima se a Administração comprovar 

situação emergencial e transitória, com previsão de ser posteriormente 

superada. O último pressuposto é a excepcionalidade do interesse público 

que obriga ao recrutamento. Empregando o termo excepcional para 

caracterizar o interesse público do Estado, a Constituição deixou claro que 

situações administrativas comuns não podem ensejar o chamamento 

desses servidores. Portanto, pode dizer-se que a excepcionalidade do 

interesse público corresponde à excepcionalidade do próprio regime 

especial. Algumas vezes o Poder Público, tal como sucede com o 

pressuposto anterior e em regra com o mesmo desvio de poder, simula 

desconhecimento de que a excepcionalidade do interesse público é 

requisito inafastável para o regime especial. Sensível a esse tipo de 

evidente abuso – no mínimo ofensivo ao princípio da moralidade 

administrativa –, o STF julgou procedente ação direta e declarou a 

inconstitucionalidade de lei estadual que permitia o recrutamento de 

servidores pelo regime especial temporário, calcando-se em dois 

fundamentos: (1º) falta de especificação das atividades de excepcional 

interesse público; (2º) ausência de motivação quanto à real necessidade 

temporária das funções a serem exercidas. Idêntica inconstitucionalidade 

ocorre se a lei fixa hipóteses abrangentes e genéricas, sem indicar as 

situações de emergência, bem como inclui carreiras e cargos 

permanentes do Estado.” ( Carvalho Filho, José dos Santos. MANUAL DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO. Ed. Atlas. 2016. pgs. 768/769) Assim, os 

cargos que estão sendo submetidos à seleção, são, como regra, de 

exercício permanente na administração pública, no caso, Assistentes 

Sociais, Fonoaudiólogo, Médicos, Psicólogos e demais, são profissões 

essenciais ao bom andamento diuturno da administração municipal, por 

isso, essencial o vínculo permanente através de concurso público nos 

moldes constitucionais. Por outro lado, ainda que seja o caso da função 

ser permanente, a contratação temporária só é legítima se a Administração 

comprovar situação emergencial e transitória, com previsão de ser 

posteriormente superada. Inegável que em situações extremas em que 

não há o profissional com vínculo permanente e não sendo possível a 

espera em detrimento da continuidade do serviço público, mesmo nesta 

hipótese excepcional, a realização de seletivo nos moldes propostos 

somente é possível desde que exista situação fática devidamente 

comprovada previamente, sob pena de, a ausência de motivação quanto à 

real necessidade temporária das funções a serem exercidas pode 

incorrer em nulidade do processo seletivo. Em que pese o permissivo 

constitucional não limitar quais os cargos poderiam ser incluídos na 

hipótese, de certo há que se fazer interpretação restritiva sob pena de 

lesar de morte a regra do concurso público. Somente numa objetiva e 

comprovada situação fática de excepcionalidade e fundada no interesse 

público se justifica a não realização de concurso público. Neste sentido o 

STF: “Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. 

Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da 

Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição 

Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. 

Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei 

municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos 

jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. 

Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. 

Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos 

efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas 

da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos 

incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de 

lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de 

servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do 

concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o 

cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e 

devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa 

forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere 

válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais 

estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; 

c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; 

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a 

contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que 

devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 

4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não 

respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da 

obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo 

resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da 

impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras 

hipóteses de reconhecimento da existência do vício da 

inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao 

que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do 

que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão 

(terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que 

consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão 

clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de 

administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades 

administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se 

provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a 

ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 

509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito 

ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica 

e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 658026, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 

30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)” Assim, na omissão do Edital de 

expressa indicação de justificativa ou, na presente falta de instrumento 

normativo ou ato da municipalidade que publicizou, ou declarou, ou 

determinou quais ou qual a situação, devidamente comprovada, em que se 

encontra a Administração que caracterize situação emergencial, 

excepcional e transitória, com fito de possibilitar contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, não bastando emanação genérica através de edital do 

ente político de situação de necessidades temporárias de excepcional 

interesse público, sendo necessário o deferimento da tutela de urgência 

para preservar o mandamento Constitucional. É cediço que, em sede de 

tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise dos requisitos 

estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante transcrito, examinar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo: "Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo". Cumpre ressaltar que em virtude do teor dos fatos aqui 

narrados, a realização de seletivo simplificado para contratação 

temporária nos termos ali delineados poderá acarretar ofensa aos 

preceitos consignados na Carta Magna, o que sem dúvidas deve ser 

coibido, tendo em vista que a Constituição deve ser protegida em todos 

seus termos. No caso vertente, por todo o exposto, entendo presente, os 

requisitos da tutela de urgência antecipatória inaudita altera pars, pois 

presente a probabilidade do direito invocado, quer seja, a realização de 

seletivo simplificado em detrimento de concurso público em 

desconformidade com mandamento constitucional do art. 37, II e IX, ante 

falta de organização administrativa, neste caso, desde a publicação do 
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edital 02/2018 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT do processo 

seletivo simplificado. Por outro lado, conforme cronograma de execução 

do seletivo, com as alterações realizadas, tendo previsão para publicação 

da classificação parcial e das inscrições indeferidas em 17/10/2018 e com 

resultado final a ser divulgado a partir do dia 24 de outubro de 2018, caso 

aguarde-se o desenvolver do processo, tal lapso de tempo poderá 

acarretar maiores danos à Administração Pública, estando presente o 

requisito do perigo de dano, bem como, o risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, a presente decisão se faz sem ouvir a parte 

contrária em razão do exiguidade das datas, com prazo se esgotando 

para o encerramento do seletivo, não podendo aguardar os prazos legais 

para manifestação. Conforme Edital complementar 003/2018: Publicação 

da Classificação Parcial e das Inscrições Indeferidas 17/10/2018 

Apresentação de Recursos Contra a Classificação Parcial e Inscrições 

Indeferidas 18/10/2018 a 19/10/2018 Apresentação de Resultado dos 

Recursos 23/10/2018 Classificação Final do Processo Seletivo 

Simplificado 24/10/2018 Ressalte-se que, na conformidade do art. 300, § 

3°, do CPC, a tutela é plenamente reversível, podendo ser reanalisada 

oportunamente. Assim, mostra-se incontestável que merece ser deferida a 

antecipação da tutela que visa suspender o processo seletivo simplificado 

para contratação temporária, previsto no edital nº 002/2018. Aliás, trago o 

seguinte julgado proferido pelo TJMT: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR - MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO – RECURSO IMPROVIDO. A Constituição Federal, em seu 

artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de haver contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. Presentes os requisitos autorizadores da liminar 

deferida, em razão da abertura de processo seletivo destinado à 

contratação temporária, impõe-se a manutenção da decisão, uma vez não 

demonstrada a excepcionalidade prevista na Constituição Federal. (AI 

90994/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015)”. Ressalva-se, no entanto, que a presente decisão é 

proferida em sede de cognição sumária, o que não induz qualquer 

posicionamento ao resultado final da demanda, já que diante de novas 

provas o entendimento aqui emanado poderá ser revisto. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015: 1) 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO A SUSPENSÃO do 

Processo Seletivo Simplificado de n° 002/2018, determinando que o ente 

municipal se abstenha de publicar novo edital com o mesmo conteúdo do 

suspenso para a realização de procedimento da mesma natureza até o 

deslinde do feito ou até ulterior determinação deste ou de juízo superior. 

1.1) Arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de 

descumprimento da presente medida. 1.2) INTIME-SE PESSOALMENTE O 

PREFEITO MUNICIPAL representante do Município de Alta Floresta/MT, bem 

como, a Procuradoria Jurídica Municipal, na pessoa do procurador geral ou 

de quem lhes represente, para dar file cumprimento a presente decisão. 

Se necessário, deverá o senhor meirinho utilizar-se dos preceitos dos art. 

252 c/c art. 275, §2° do CPC; 2) Não obstante o interesse público 

defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam 

parte não impeça a realização de acordos judiciais, não há uma 

discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer tais 

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

presente feito seria passível de transação judicial. Assim, designar 

audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, 

levando em consideração o objeto da causa somente contribuirá para o 

indesejável prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto 

ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de 

conciliação e mediação. Diante de tais considerações, DEIXO de designar 

audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer 

momento, caso as partes manifestem interesse em se comporem. 3) 

CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal (art. 242, § 3º, 

do CPC/15), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer 

contestação, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 4) Com a juntada da peça 

contestatória ou escoado o prazo para apresentação, certifique-se e 

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

impugnar a contestação. Certifique-se no que for preciso. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003645-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

VALDINEI BARTOLOMEU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003645-85.2018.8.11.0007. AUTOR(A): VALDINEI 

BARTOLOMEU RÉU: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

declaração de inexistência de contrato e débitos com indenização por 

danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência proposta por 

Valdinei Bartolomeu contra o Banco Fibra S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega o autor que em virtude de um suposto 

empréstimo contraído junto à requerida sob o n° 13-22560/10, que foi 

baixada graças a ação de Código Apolo n° 120280, que tramitou perante 

este Juízo, pois ali foi declarada a inexistência da relação entre as partes. 

Aduz que não obstante ao fato de ter declarada a inexistente da relação 

perante a parte demandada, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso foi a cartório protestando seu nome em consequência da 

incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA), em relação ao automóvel constante no contrato de n° 13-22560/10 

e ainda emitiu CDA’s contra o autor. Por essas razões, requer em sede de 

antecipação de tutela que seja deferida a liminar para suspender a 

cobrança de IPVA do veículo descrito na inicial, além de suspender a 

cobrança das CDA’s de n° 2017175502 e 2018654380 que deram ensejo 

nos protestos realizados, também requerendo que o Detran fosse oficiado 

para suspender a cobrança do licenciamento e seguro DPVAT, bem como 

oficiar ao cartório competente para dar baixa no protesto, e no mérito, 

requer que seja julgada procedente para declarar a inexistência do 

contrato, assim como condenar a parte requerida a fazer a transferência 

do veículo descrito na proemial e condenação em danos morais no importe 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A exordial veio acompanhada de 

diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que em parte a demanda não pode ser 

recebida, pois já se operou o trânsito em julgado da questão relacionada a 

inexistência da relação jurídica entre o autor e a parte requerida, haja vista 

que no processo de Código Apolo n° 120280 o feito foi sentenciado 

declarando a inexistência da contratação. Como o próprio autor alega 

após ter sido proferida sentença nos autos mencionados foi dada baixa a 

inclusão considerada indevida, inclusive, havendo condenação em danos 

morais. Assim sendo, neste ponto a demanda encontra óbices para o seu 

processamento, uma vez que há coisa julgada, ocasião que faria por 

merecer a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso V, do CPC/15. Por outro lado, a questão referente à suspensão 

das CDA’s é totalmente nova e em função disto o feito não comporta a 

extinção total, no entanto, ainda assim a certas ponderações a se fazer. 

Se contra o atual requerido operou-se a coisa julgada quanto à 

inexistência do contrato, bem como a condenação em danos morais, não 

se denota que o demandado possui legitimidade passiva ad causum. 

Explico. O requerente requer a suspensão de CDA’s, no entanto, o crédito 

ali constante pertence ao ente público que a emitiu, no caso em tela, o 

Estado de Mato Grosso, logo, qualquer ação que ataque a CDA deve ter o 

Estado como litigante incluso no polo passivo, haja vista que apenas ele 

possui interesse e legitimidade para tal. Deste modo, pelas razões 

expostas entendo que a inicial não possui o requisito para seu 

recebimento, podendo ser extinta nos termos do art. 330, incisos II e III, do 

CPC/15, entretanto, em observância ao art. 10 do mesmo diploma legal, 

assim como para evitar decisões surpresas determino que: INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) EMENDAR a inicial, se 

manifestando quanto à coisa julgada citada, além de regularizar o polo 

passivo da demanda, sob pena de a mesma ser indeferida e 

consequentemente ser a ação extinta sem resolução de mérito, nos 

moldes do art. 485, inciso I, do CPC/15. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos para as 

deliberações necessárias. Anota-se que o presente despacho está em 

acordo com o que preconiza o art. 10 do CPC/15 e que a inércia 

acarretará na extinção da demanda. Cumpra-se.
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134227 Nr: 7422-03.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alliance Construtora Ltda - EPP

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

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA STORMOVSK 

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

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

Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.016

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar requerendo o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135784 Nr: 785-02.2016.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSN

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT/8.358-B, FERNANDO LUIS VERISSIMO - OAB:14357/MT, 

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

 Vistos.

Tendo em vista as informações prestadas à fl. 183/184, DEFIRO o pedido 

formulado na aludida petição.

Expeça-se novo mandado de averbação.

Intime-se a requerente para tomar conhecimento do teor da decisão.

Após, arquive-se o feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141596 Nr: 3852-72.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME, Milton Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seges - Secretaria de Estado de Gestão, 

Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Rodrigo Rodrigues 

dos Santos - OAB:10028/O, Marcela Regina de Almeida Freitas - 

OAB:9.454/MT, Roseany Barros de Lima - OAB:7.959 - MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, fls. 140/148, 

acostada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108358 Nr: 3812-95.2013.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

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

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

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128707 Nr: 4443-68.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Guedes da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA GUEDES DA SILVA, Cpf: 

05515311183, Rg: 2026615-4, Filiação: Edileuza Guedes da Silva, data de 

nascimento: 22/07/1993, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA: no prazo de quinze (15) 

dias, efetue o pagamento do débito a que foi condenada, devidamente 

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

automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito e também 

honorários de dez por cento (10%), pelo rito do artigo 523 do CPC/15. 4)

Resumo da Inicial: Moacir de Catilho, Brasileiro casado, RG. 3887810-07 

SSP/PR, CPF. 458.352.810-7, residente e domiciliado na Rua Perimetrtal 

Auxiliar n. 507 Setor C, através da Defensoria do Estado de Mato Grosso, 

ingressou com AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER em face de Ferananda 

Guedes da Silva, Brasileira, portadora da cédula de identidade n. 

2026615-4 SSP/MT. CPF. 055.153.111-83, resiente em lugar incerto e não 

sabido. No caso em exame, o requerente era ´propretário da motocicleta 

Yamaha Factor, Mdelo YBR, cor preta ano deFabricação e Modelo 

2009/2009, Placa NJK-9805, Renavan 00143735250, registrado em seu 

nome.Ocorre que na data de 13/07/2012, as partes transacionaram a 

compra e venda da referida motocicleta.A requerida por sua vez, apesar 

de possuir o recibo de transferencia, não transferiu perante o Detran, 

para o seu nome, de modo que a motocicleta continua em nome do 

requerente....

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Processo em 

ordem.Cumprindo-se conforme a determinação anterior, aguardem-se as 

providências a serem tomadas pela Secretaria do juízo.Cumpra-se o 

necessário.

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

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

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

Santos, digitei.

Alta Floresta, 20 de setembro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126425 Nr: 3259-77.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdN

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 527,80 (quinhentos e vinte e sete reais com 

oitenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

52, 52Vº e 53. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 392,52 

(trezentos e noventa e dois reais com cinquenta e dois centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 13,28 (cento e trinta e cinco reais 
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com vinte e oito centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003307-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAFUME (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003307-48.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE PAFUME Advogado(s) do reclamante: CRISTHIANE 

BLASIUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado(s) do reclamado: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO Vistos. Diante do desinteresse das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação (id’s 12877850 e 15944546), CANCELO 

a audiência designada, determinando a sua retirada da pauta de 

audiências. No mais, com fulcro no artigo 350 do CPC/15, INTIME-SE a 

parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. 

Cumpra-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002892-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO (ADVOGADO(A))

ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE (REQUERENTE)

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMILLIAN EDER VIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROQUE BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MALVINO MORETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002892-65.2017.8.11.0007. REQUERENTE: ELZA 

ANTONIA DA SILVA DIFFANTE REQUERIDO: MALVINO MORETTI Vistos. 

Trata-se de ação de “tutela de urgência de natureza cautelar de 

arrolamento e bloqueio de bens e valores para garantir a meação da viúva 

e o objeto de inventário” proposta por Elza Antonia da Silva Difante em 

face dos "dos bens deixados pelo de cujus, no caso, a universalidade que 

deve ser representada pelo Espólio de Malvino Moretti. A requerente 

argumenta que viveu em união estável junto ao de cujus do período 

compreendido entre março de 2004 até a data de sua morte em 14 de 

outubro de 2017. Aduz que, o casal não tiveram filhos em comum, no 

entanto, o falecido tivera 07 (sete) filhos, sendo todos eles maiores e 

capazes. Afirma, ainda, que uma das filhas é falecida, entretanto, deixou 

02 (dois) descendentes. Assevera que, durante o convívio da união 

estável adquiriram diversos bens e para que haja a divisão adequada do 

acervo hereditário é necessária o bloqueio dos bens arrolados à proemial, 

bem como, que sejam oficiados o Banco Sicredi-PR, o Banco do Brasil e o 

Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Jesuítas e outras cidades do 

Estado do Paraná. Por essas razões, requer que liminarmente seja 

deferida a medida, com o fito de resguardar os bens do espólio até a 

divisão do quinhão hereditário de cada herdeiro. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. Recebida a exordial foi deferida 

a liminar pleiteada (Id. 10431158). A parte autora aditou a peça portal (Id. 

10675812). Sobreveio a decisão de Id. 10685263, deferindo o aditamento 

da inicial. Houve mais um aditamento (Id. 10823647). A parte requerida se 

pronunciou quanto aos pedidos da exordial (Id. 12044442). Intimada a se 

manifestar, a parte autora o fez ao Id. 13650477, poe meio de impugnação 

à constestação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se 

que o presente processo desenvolve-se anomalamente, haja vista 

processar-se de forma autônoma em relação ao processo a que depende, 

quer seja, autos n° 1002854-53.2017.8.11.0007, onde tramita o inventário 

dos bens aqui referidos, neste mesmo Juízo. Com efeito, as tutelas de 

urgência podem ser cautelares ou antecipadas, tendo exclusivamente 

previsão de duas maneiras para serem propostas, de forma antecedente 

a propositura do pedido principal e incidental ao processo já em curso, ou 

seja, deve existir um único processo. Ocorre que, a tutela de urgência de 

natureza cautelar que ora se processa encontra-se desconforme com as 

determinações legais, haja vista que o presente processo desenvolve-se 

de forma autônoma aos autos principais que são o inventário de n° 

1002854-53.2017.8.11.0007, já que o objeto da presente medida tem por 

escopo o arrolamento e bloqueio de bens e valores para garantir suposta 

meação da viúva e o objeto de inventário. Destaca-se que, os autos do 

inventário foi ajuizado primeiro que a medida cautelar 

(distribuição/protocolo em 19/10/2017) e o presente processo cautelar, 

proposto por dependência àquele, tem como data de protocolo 23/10/2017, 

logo, foi distribuído como processo autônomo, embora tenha caráter de 

incidente processual aos autos principais. Vejamos o CPC: "Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...) Art. 299. A 

tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, 

ao juízo competente para conhecer do pedido principal. (...) Art. 301. A 

tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito." (grifei). Nota-se a inadequação da via eleita, a tutela deveria ser 

proposta nos mesmo autos do inventário, entretanto, atualmente é 

processado de forma independente o que causa enorme prejuízo a 

prestação jurisdicional, bem como as partes, em razão da grande 

confusão processual que se instalou, tendo em vista que o presente 

pedido deveria ter sido protocolado dentro da ação principal (autos n° 

1002854-53.2017.8.11.0007). Neste sentido a doutrina: "Sob o rótulo de 

‘Tutela Provisória’, o novo CPC reúne três técnicas processuais de tutela 

provisória, prestáveis eventualmente em complemento e aprimoramento 

eficácia da tutela principal, a ser alcançada mediante o provimento que, 

afinal, solucionará definitivamente o litígio configurador do objeto do 

processo. Nesse aspecto, as ditas ‘tutelas provisórias’ arroladas pela 

legislação processual civil renovada correspondem, em regra, a incidentes 

do processo, e não a processos autônomos ou distintos. De tal sorte que 

a antiga dicotomia do processo principal (de cognição ou execução) e 

cautelar, existente no Código revogado, não mais subsiste na nova lei, 

pelo menos como regra geral, restando bastante simplificado o 

procedimento. Correspondem esses provimentos extraordinários, em 

primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência – cautelares 

(conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para 

combater o perigo de dano que possa advir do tempo necessário para 

cumprimento de todas as etapas do devido processo legal." (HUMBERTO 

TEODORO JUNIOR, NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO, 20ª 

Edição, 2016, Rio de Janeiro: FORENSE, pg. 786). Destarte, feitas as 

ponderações acima, ainda há a necessidade de analisar outros pontos, 

como a legitimidade do polo passivo indicado pela autora. Pois bem, como 

consta dos autos, o “requerido” é o espólio deixado pelo Sr. Malvino 

Moretti, ou seja, não há nenhuma pessoa representando o polo passivo, já 

que o pedido foi proposto em face dos bens, o que logicamente não 

encontra permissivo legal. É sabido que, para ser parte de um processo é 

necessário ter legitimidade, que pressupõe capacidade decorrente da 

personalidade jurídica ou física, como regra, sendo que, tal instituto jurídico 

não é conferido a um bem e, portanto, a parte passiva do processo não 

encontra respaldo quanto aos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, haja vista que os bens deixados pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 11 de 734



de cujus não possuem capacidade para integrar a lide. Por outro lado, em 

tese, pela ação buscar garantir os bens do inventário, como ação 

autônoma que é, deveria indicar a representante do espólio, que tem como 

inventariante a Sra. Elza, que também é a autora da presente demanda. 

Sendo que é imperativa a indicação da pessoa legitimada para compor a 

lide, sob pena da demanda ser extinta sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15. Importante ainda frisar que, a 

petição aportada aos autos foi proposta pelos herdeiros do falecido, que 

não são parte do processo, logo, para todos os efeitos está 

descaracterizada uma lide controvertida, seja pelo processo ser anômalo, 

seja porque não há partes para litigar, ainda que se tenha realizado pedido 

por quem não é parte e que a autora os tenha impugnado, porém, o 

fizeram por equívoco, pois sequer demanda existe, já que, como 

explanado, trata-se de incidente processual que não produz lide 

independente, existe os atos processuais adequados legalmente previstos 

para os caso de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência. Deste 

modo, por qualquer lado que se olhe, a pretensão da autora não encontra 

guarida, pois além de estar irregular em diversos pontos, não conseguiu 

constituir os pressupostos para a ação, tendo em vista que: a) ajuizou 

ação autônoma quando na verdade o pleito é uma tutela de urgência 

cautelar incidental; b) indicou bens no polo passivo, mesmo que estes não 

tenham legitimidade e sequer personalidade jurídica; Destarte, a não 

intimação da parte requerente para se manifestar especificamente quanto 

aos pontos levantados não configura quaisquer prejuízos, tendo em vista 

que a matéria pode ser reconhecida de ofício pelo juiz (art. 485, inciso VI, 

§ 3º do CPC/15) e além do mais o enunciado nº 3 da ENFAM dispõe o 

seguinte: “3) É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não 

puder influenciar na solução da causa”. Por fim, em que pese à 

inadequação da via, ainda que necessária à extinção deste feito, em 

virtude da economia processual e em observância ao princípio da 

cooperação e razoável duração do processo, mais adequado, pelo poder 

geral de cautela, convalidar todos os atos e determinar a extração de 

cópias da inicial e dos documentos que a acompanharam, bem como os 

atos e documentos de Id’s. 10431158, 10675812, 10675831, 10675840, 

10675856, 10685263, 10723312, 10823647, 10823662, 10825957, 

10957118, 11029048, 11161444, 11288949, 11359892, 11436273, 

11448249 e 11781986 remetendo-as ao processo de inventário, para que 

todas as questões referentes nesta e naquela sejam decididas num único 

processo. Em razão dos fatos aqui delineados, a extinção do feito com 

base no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015 é medida imperativa, eis que 

não há pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. DISPOSITIVO Em consequência, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. Recolhidas custas iniciais. 

Deixo de condenar a parte autora em honorários de sucumbência em 

razão deste procedimento ter caráter de incidente processual, bem como, 

em razão do princípio da causalidade. TRANSLADE-SE cópia da inicial e 

dos documentos que a acompanharam, bem como os atos e documentos 

de Id’s. 10431158, 10675812, 10675831, 10675840, 10675856, 10685263, 

10723312, 10823647, 10823662, 10825957, 10957118, 11029048, 

11161444, 11288949, 11359892, 11436273, 11448249 e 11781986 para 

os autos de n° 1002854-53.2017.8.11.0007. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003669-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003669-16.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: SIMONE DE BRITO DA SILVA Vistos. Cuida-se de Pedido de 

Alvará Judicial ajuizado por Simone de Brito da Silva, devidamente 

qualificada, no qual pretende autorização para submeter-se à intervenção 

cirúrgica de esterilização voluntária (laqueadura tubária), desde que o 

médico entenda que não há risco à saúde da paciente. Alega que possui 

29 (vinte e nove) anos de idade e 02 (dois) filhos vivos, estando 

atualmente em sua terceira gestação, no oitavo mês. Informa que, em 

procedimento realizado na Secretaria Municipal de Saúde, esta foi 

assistida por equipe multidisciplinar que a esclareceu quanto aos efeitos 

da laqueadura tubária, sendo que está ciente quanto ao referido 

procedimento, bem como o seu companheiro, para fins de controle de 

natalidade. Com a inicial vieram diversos documentos. Recebida a inicial, 

foi deferida a gratuidade de justiça (id 15862038). Instado a se manifestar, 

o Ministério Público manifestou-se pela procedência consistente na 

realização do procedimento de laqueadura tubária pretendida pela autora. 

Caso não seja esse o entendimento, requer a intimação da parte autora 

para proceder à tomada de decisão apoiada, com fundamento no artigo 

1.783-A do CC/02 (id 15938405). Vieram os autos à minha conclusão. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista a documentação 

acostada aos autos, a natureza da demanda e, considerando que o 

Parquet já se manifestou acerca do meritum causae, alternativa resta 

senão entregar a necessária prestação jurisdicional. Pois bem. 

Registra-se, por necessário, que para apresentar uma resposta à 

pretensão da postulante, como de costume, debruçamos sobre a matéria 

em questão, e verificamos a possibilidade de não só aplicar a lei, mas, 

também, fazer valer os princípios fundamentais e os princípios gerais do 

direito. Isso porque, sobre o tema é acirrada a discussão na seara 

doutrinária, jurisprudencial e, principalmente, religiosa. Contudo, é preciso 

que o julgador se atente aos fatos e para aquilo que está positivado no 

ordenamento jurídico, não é dizer que o aplicador da lei deve aplicá-la 

sempre a ferro e fogo, pelo contrário, cabe ao Magistrado interpretar a 

norma de forma declarativa, ampliativa (ou extensiva) ou restritiva. No 

caso dos autos, denoto que a autora pretende a expedição de alvará 

judicial para a realização de laqueadura tubária, durante o parto do 3º 

filho, prestes a acontecer, uma vez que está gestante de 08 (oito) meses. 

O direito à esterilização voluntária é assegurado pelo artigo 10 da Lei nº 

9.263/1996, como parte integrante do atendimento global e integral da 

saúde, e o acesso à saúde é um direito fundamental garantido pelo artigo 

196 da CF/88, in verbis: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas 

seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - 

Mensagem nº 928, de 19.8.1997) I - em homens e mulheres com 

capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo 

menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 

sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período 

no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de 

regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe 

multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce; II - risco à 

vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em 

relatório escrito e assinado por dois médicos. § 1º. É condição para que 

se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade 

em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos 

da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e 

opções de contracepção reversíveis existentes. § 2º. É vedada a 

esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, 

exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas 

sucessivas anteriores. § 3º. Não será considerada a manifestação de 

vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na 

capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados 

emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. § 

4º. A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será 

executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método 

cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e 

ooforectomia. § 5º. Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização 

depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. § 6º. A 

esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente 

poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da 

Lei. Em observância a regra acima transcrita, é fato que a autora 

preenche os requisitos mínimos, cuja concorrência é necessária para a 

autorização de realização do procedimento pleiteado, a saber; existência 

de dois filhos vivos, aconselhamento por equipe multidisciplinar e 

expressa manifestação da vontade em documento escrito (dela e de seu 

companheiro), conforme documentos juntados com o pedido inicial. É certo 

que a Constituição Federal de 1988 contemplou o planejamento familiar, 

cujo fundamento encontra-se no postulado da dignidade da pessoa 
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humana e paternidade responsável, competindo ao Estado propiciar 

recursos científicos e educacionais necessários para o exercício deste 

direito. Sendo assim, a Lei Federal n. 9.263/96, responsável pela 

regulamentação do dispositivo constitucional acima citado, contempla as 

hipóteses em que se autoriza a realização de procedimento de 

esterilização voluntária. A orientação da jurisprudência, em obediência ao 

direito à dignidade da pessoa da gestante e de sua família, autoriza a 

realização de intervenção cirúrgica, nas hipóteses em que a situação 

socioeconômica e clínica no caso concreto demonstrem a necessidade da 

laqueadura tubária. Sobre o tema, o TJMT tem entendido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO 

DE LAQUEADURA TUBÁRIA REALIZADO CONJUNTAMENTE COM O 

PARTO CESARIANO – POSSIBILIDADE – ART. 226, §7º, DA CF – NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA – DECISÃO LIVRE DO CASAL QUANTO AO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS REQUISITOS 

DA LEI Nº 9.263/96 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AFASTADA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO 

QUANTO A CONSTITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

Nº 9.263/96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A proibição 

da laqueadura tubária em mulher hígida, com mais de 25 (vinte e cinco) 

anos e consciente de sua decisão de não mais procriar, quando da 

realização de procedimento cesariano em sua segunda experiência 

cirúrgica de parto, consubstancia verdadeira interrupção à plena eficácia 

e, portanto, a máxima efetividade do dispositivo constitucional que veda 

qualquer intromissão estatal na decisão livre do casal quanto ao número 

de filhos que planejam ter. O artigo 226, §7º, da Constituição Federal 

preceitua que o planejamento familiar é livre decisão do casal e que 

compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, o qual, inclusive, é fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Prescindível 

se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos 

utilizados com fins de prequestionamento. Revela-se despropositado o 

pleito formulado quanto à modulação dos efeitos no caso concreto quando 

não se está a decidir pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da 

Lei nº 9.263/96, tampouco a contestar a legalidade dos requisitos nela 

disciplinados, mas tão somente a garantir a concretização do livre 

planejamento familiar, garantido constitucionalmente, em oposição à norma 

infraconstitucional. (Ap 17541/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014). Grifei. Neste mesmo 

sentido, a jurisprudência vem decidindo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAQUEADURA TUBÁRIA 

CONCOMITANTEMENTE AO PARTO. Tutela antecipada parcialmente 

deferida, para autorizar a esterilização cirúrgica, conforme procedimento 

médico a ser adotado. Decisão que deve ser mantida. Presença dos 

requisitos autorizadores previstos no art. 10 da Lei Federal nº 9.263/96. 

Prevalência do direito constitucional ao planejamento familiar, 

eliminando-se uma segunda intervenção, com os riscos e desdobramentos 

a ela inerentes. Precedentes desta Corte. Recurso não provido. (TJ-SP 

21380897620178260000 SP 2138089-76.2017.8.26.0000, Relator: Osvaldo 

de Oliveira, Data de Julgamento: 21/02/2018, 12ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 21/02/2018). Grifei Vale dizer que, as regras de 

disciplina da laqueadura tubária devem ser interpretadas a fim de ser 

evitar cirurgias precipitadas, o que não verifico no presente caso. De tal 

forma, a autora percorreu as etapas necessárias do planejamento familiar, 

passando por avaliações e aconselhamento de equipe multidisciplinar 

(documentos juntados com a inicial), restando o parecer técnico atestado 

pela assistente social, enfermeira e psicóloga favorável à realização do 

procedimento pleiteado pela autora, conforme se vê na ficha de 

encaminhamento para realização de laqueadura tubária encartada aos 

autos. De todo o alegado e pelos documentos carreados nos autos, 

denoto que a parte autora atualmente está com 29 (vinte e nove) anos de 

idade, possui 02 (dois) filhos vivos, estando em sua terceira gestação, 

optando esta pela realização da laqueadura como método contraceptivo 

definitivo, conhecendo todos seus riscos, depois de devidamente 

aconselhada por equipe multidisciplinar. Quanto ao fato de a parte autora 

ser portadora de retardo mental moderado, apresentando incapacidade 

para o trabalho de forma permanente (id 15860959) e dificuldade extrema 

para cuidar de si e dos seus filhos (id 15860959), não vejo óbice ao 

deferimento do pedido, tendo em vista que a autora foi acompanhada pela 

equipe multidisciplinar responsável para a tomada de decisão de forma 

orientada, principalmente, quanto aos efeitos colaterais, às dificuldades de 

reversão e outros métodos contraceptivos. Imperioso destacar que, a 

realização da laqueadura tubária em uma nova intervenção cirúrgica pós 

parto, além de submeter à autora a todos os atos cirúrgicos, privará o 

recém-nascimento dos cuidados maternos inerentes, em especial a 

amamentação. Importante ressaltar que, a requerente cumpriu os 

requisitos mínimos necessários para satisfazer sua pretensão, por essa 

razão, se de um lado cabe ao julgador interpretar a lei (com base nos 

fatos) para aplicar o direito, de outro, cabe à parte autora preencher os 

requisitos legais para receber o que lhe é de direito. Presentes tais 

requisitos, a rigor, o deferimento do pedido inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Simone de Brito da 

Silva, AUTORIZANDO a expedição de ALVARÁ para realização de 

laqueadura tubária concomitantemente com o parto a que será submetida, 

desde que o médico responsável entenda que não existam riscos a saúde 

da gestante e do nascituro, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. Custas pela parte autora, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC/2015, eis que beneficiária da gratuidade da justiça. Sem 

condenação em honorários. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se o 

necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122552 Nr: 923-03.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCC

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos,

 Deixo de analisar a petição de fl. 187, vez que já há sentença prolatada 

nos autos.

Ademais, vislumbro que foram opostos Embargos de Declaração por Saint 

Clair Cazarini às fls. 189/194, visando sanar a omissão supostamente 

existente na sentença proferida às fls. 185/186 verso.

 Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da Embargada para que se manifeste no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, § 2° do art. 1.022 do CPC.

 Ainda, INDEFIRO os pedidos de reconsideração da sentença prolatada às 

fls. 185/186, formulados às fls. 196/197 e fls. 199/200. Assim, mantenho 

incólume a respectiva sentença, vez que as partes deverão interpor o 

recurso cabível para alteração da mesma.

 DETERMINO ainda, que a guarda da menor Rebecah Cristina Lucas 

Cazarini deverá ser exercida unilateralmente pelo seu genitor, ora 

requerido, até o trânsito em julgado da respectiva sentença, 

resguardando-se o direito de visitas a ser exercido pela genitora.

 Intimem-se as partes da presente decisão.

 Após, com o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, voltem-me os autos 

conclusos.

 Ciência ao Ministério Público.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97423 Nr: 5955-28.2011.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Marcos da Silva

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento do RPV relativo aos honorários 

advocatícios (fl. 169), EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do 

patrono da autora, atentando-se para a conta indicada à fl. 157.

Ademais, aguarde-se em cartório até o pagamento do valor referente ao 

precatório de fl. 166.

 Com a comprovação do pagamento nos autos, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença extintiva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118873 Nr: 6620-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Diamante de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 70.

Apresentada impugnação pela autarquia federal (INSS) às fls. 76/80, onde 

apresentou como correto o valor total de R$ 52.848,32 (cinquenta e dois 

mil, oitocentos e quarenta e oito reais com trinta e dois centavos). Isto 

porque, não houve a aplicação dos critérios corretos para a atualização 

do débito, pela exequente, eis que deve ser aplicada a TR para fins de 

correção monetária até 25/03/2015.

Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito, esta o fez (fls. 

82/86), pugnando pela manutenção da execução nos valores pleiteados.

É o que cumpria relatar. DECIDO.

É cediço que no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) afastou o uso da Taxa 

Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais 

da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do 

precatório, determinando a incidência do Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E). Ainda, quanto aos juros de mora, foi mantido o 

uso do índice de remuneração da poupança.

Todavia, tendo em vista que ainda não houve o transito em julgado da 

decisão proferida no RE n. 870.947/SE – RG, determino a SUSPENSÃO do 

feito, até que haja tal evento.

Após a comprovação do transito em julgado do RE n. 870.947/SE – RG por 

qualquer das partes, voltem-me conclusos para julgamento da presente 

impugnação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131185 Nr: 5812-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilza Almeida Soares da Silva

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20.332-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por VANILZA ALMEIDA 

SOARES DA SILVA em face de BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos 

autos.

À fl. 164, o executado informa o pagamento do débito.

À fl. 167, a parte exequente pugna pela complementação do pagamento, 

bem

 expedição de Alvará Eletrônico para levantamento do valor do débito.

Intimada, a parte executada carreou aos autos comprovante de 

pagamento da diferença apontada (fl. 172).

É o relatório. DECIDO.

Ante o depósito dos valores da condenação no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem incidência de honorários, tendo em vista o pagamento espontâneo do 

débito, nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

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

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente poderá 

ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação de 

impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos 

autos nos percentuais e contas indicadas às fl. 167, nos termos em que 

previsto no referido provimento.

Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 749-91.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Costa Lage

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Saúde do 

Estado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos 

informando acerca da existência e aplicação de medidas e providências 

cujo condão é promover a restauração da saúde do autor.

Com o aporte das informações, vistas ao requerente, por igual prazo, para 

que pugne o que entender devido.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114007 Nr: 2470-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Farias Finger, Alencar Finger, Alvaro Finger, 

Terezinha Savaris Finger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Antonio Finger- Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da 

Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a impossibilidade de homologação da partilha de fls. 91/92 

e 100/101 sem a anuência de todos os herdeiros, INTIME-SE o 

inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento no feito, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131993 Nr: 6212-14.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ

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

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c alimentos proposta 

por PATRÍCIA DE MORAES DE ANDRADE em desfavor de MILTON 

ZANATTO.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/11.

A inicial foi recebida à fl. 13.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação pessoal da parte autora 

para que promovesse os atos processuais que lhe competiam (fl. 62).

 Todavia não foi possível localizar a autora, vez que se mudou de 

endereço, sem aportar tal informação nos autos (fl. 64).

Posteriormente, instado a se manifestar, o patrono da autora requereu a 

extinção do feito sem resolução do mérito diante da desídia da mesma em 

promover os atos que lhe competiam (fl. 66).

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Verifica-se que a parte exequente quedou-se inerte no 

atendimento de seu dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas processuais pela parte autora.

 Incabível a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que a parte Requerida não constituiu 

advogado nos autos.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103391 Nr: 5113-14.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Maximiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Exequente às fls. 

207/211 em face da decisão de fl. 206.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da parte Executada para que se manifeste no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114747 Nr: 3168-21.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado - MT Saúde

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o recurso interposto às fls. 51/62 foi 

recebido (fls. 66/67), entrementes não há menção na decisão de acerca 

de atribuição de efeito suspensivo ao mesmo.

Desta maneira, considerando ainda a certidão de fl. 71, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnando o que entender por direito.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1035 Nr: 174-79.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sérgio Canuto, Heitor Canuto, Rodrigo Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos

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

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria de Vara acerca do decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente (fl. 125).

Havendo transcurso do prazo acima referido, sem qualquer manifestação, 

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento no feito (fl. 116), sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134048 Nr: 7310-34.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dione Soares Petry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Henrique Guelli de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 91, 

pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59554 Nr: 4138-31.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdSdS, LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 93. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 30 (trinta) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

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

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 8279-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini, Maria 

Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O, Taciane Fabiani - OAB:17355-B
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 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às fls. 

148/150, alegando a existência de omissão, eis que não houve a indicação 

do índice de correção monetária, taxa de juros, termo inicial e 

periodicidade da capitalização dos juros, de modo a fixar o valor da 

obrigação devida pela parte Embargante.

Oportunizado à parte Embargada se manifestar sobre o pleito (fl. 152), 

esta o fez (fls. 153/154), aduzindo que não a sentença deve ser mantida 

em sua integralidade.

 É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

O pleito da Embargante/requerida merece ser acolhido em parte, eis que a 

sentença embargada padeceu da aludida omissão, no que se refere à 

verba sucumbencial.

 Nesse ponto, esclareço que a atualização das custas processuais e taxa 

judiciária, se dá pelo INPC, a partir de seu pagamento e a atualização do 

valor da causa, pelo mesmo índice, a partir do ajuizamento da ação.

No mais, quanto à verba principal, permanecem os termos pactuados no 

instrumento contratual de fls. 15/20, conforme expresso na sentença 

embargada.

ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO parcial aos Embargos de Declaração 

opostos e INTEGRO a sentença embargada para o fim de esclarecer que, 

quanto aos ônus sucumbenciais, a atualização das custas processuais e 

taxa judiciária, se dá pelo INPC, a partir de seu pagamento e a atualização 

do valor da causa, pelo mesmo índice, a partir do ajuizamento da ação.

No mais, mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se.

Certificado o transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento 

de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133215 Nr: 6868-68.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Soares de Oliveira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão inicial com resolução do 

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

Civil.Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Expeça-se ALVARÁ DE LIBERAÇÃO 

da verba honorária (fl. 163v) ao médico perito, conforme dados bancários 

de fl. 185.Após o transito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153277 Nr: 5075-41.2008.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Nunes de Carvalho, Vania Nunes de 

Carvalho

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilhermano Gomes da 

Silva - OAB:DF 1.634/A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública 

Estadual às fls. 47/48, alegando a existência de contradição/omissão na 

decisão de fl. 45, eis que não houve o deferimento do prosseguimento da 

execução (ID 12652) em relação aos sócios indicados à fl. 22 do feito 

executivo.

Oportunizado à parte Embargada se manifestar sobre o pleito (fl. 50), esta 

não o fez (fl. 51).

 É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

O pleito da Embargante/requerida não merece ser acolhido.

Com efeito, o deferimento do processamento do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica se deu à fl. 107, quanto ao 

pedido de inclusão dos sócios-gerentes Valmir Nunes de Carvalho e Vania 

Nunes de Carvalho, conforme petitório de fls. 93/94 (autos executivos sob 

o ID 12652).

 Ressalto que através de tal petitório (fls. 93/94), operou-se a preclusão 

lógico-consumativa quanto ao petitório anterior (fl. 22).

Ainda, na decisão embargada houve a exposição das razões que levaram 

ao indeferimento do mencionado incidente.

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada através 

dos presentes aclaratórios, pelo que, caso haja a irresignação da parte 

ora Embargante à decisão embargada, essa deverá ser deduzida através 

da via recursal própria.

ISTO POSTO, DOU IMPROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos 

e MANTENHO a decisão embargada em sua integralidade.

Intimem-se.

Certificado a preclusão, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 6800-36.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

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

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

OAB:8341-MT, José Lotfi Corrrêa - OAB:3.630-A MS, Leonilson 

Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, Rita Campos Filles Lotfi - 

OAB:11.755 MS

 Vistos.(...) ISTO POSTO, REJEITO a Exceção de Pré-executividade 

ofertada às fls. 246/254 c/c 258. Pelas mesmas razões, REJEITO a 

impugnação à penhora apresentada às fls. 267/272.Em consequência, 

preclusa essa decisão, determino a vinculação da penhora on line à conta 

judicial (fl. 263), bem como determino a intimação da exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o prosseguimento do 

feito.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1033 Nr: 63-95.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sérgio Canuto, Heitor Canuto, Rodrigo Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proveagro Importação Com. e Repres. de Prod. 

Veter. Ltda, Nelito Souza Santos

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

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.(...)Pois bem.O bem avaliado às fls. 194/195 possui valor comercial 

inferior ao valor do débito atualizado (fls. 204/207). Assim, a adjudicação 

pelo valor da avaliação do bem não impõe qualquer prejuízo ao devedor e, 

por outro lado, o indeferimento do pedido causaria mais transtornos ao 

credor que busca o recebimento de seu crédito, embasado em título 

líquido, certo e exigível.Ademais, a adjudicação dos bens penhorados 

transformou-se, com a reforma da Lei nº 11.382/06, na forma preferencial 

de satisfação do crédito na ação de execução, conforme se atém do art. 

825, I do CPC. Vale dizer, a adjudicação pelo valor da avaliação do bem 

prestigia a celeridade e a efetividade do processo, entregando ao credor o 

bem da vida objetivado.Assim, nos termos do artigo 876 e seguintes do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a adjudicação do bem avaliado às fls. 

194/195 pelo valor da avaliação em favor dos exequentes.Operada a 

preclusão da decisão supra, LAVRE-SE o Auto de Adjudicação, 

expedindo-se posteriormente Carta de Adjudicação e Mandado de Imissão 

na Posse em favor dos aludidos credores, nos termos do art. 877, do 

CPC.A presente execução deverá prosseguir pelo restante da dívida 

executada, abatendo-se o valor do bem adjudicado.Intime-se.Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22802 Nr: 753-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdDdE-F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Santos - OAB:

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Considerando que houve a preclusão da decisão de fl. 164, que 

reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos nos autos, nesta 

data procedo, por meio do sistema BACENJUD o desbloqueio dos ativos 

financeiros, cf. demonstrado no extrato anexo.

Ademais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 168.

 Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47533 Nr: 7043-77.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hevanie Botega Leite, Hevanie Botega Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANDALL KLAI CAVALCANTE 

LEITE - OAB:14680

 ISTO POSTO, ACOLHO em parte a Exceção de Pré-executividade 

ofertada às fls. 82/98 c/c cópia de fls. 99/141 e, em razão da decadência 

para a constituição do crédito tributário, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.Isenta a 

exequente do pagamento das custas processuais, pelo que, em razão da 

sucumbência parcial, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.Em 

consequência, certificado o transito em julgado, determino a expedição de 

Alvará Judicial em favor da parte executada, quanto aos valores 

constritos à fl. 74.Após, caso não haja o requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERENTE)

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001100-76.2017.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

DETERMINO a expedição do alvará judicial em favor da perita, cf. 

determinado na sentença. Outrossim, RECEBO os recursos de Apelação e 

Adesivo interpostos. Com contrarrazões recursais nos autos, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003142-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

MARIA VALDENIR TAVARES DA LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003142-64.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

Código de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista 

no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização da perícia e o contraditório. 

In casu, através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como ao estudo quanto à condição socioeconômica, seja 

primeiramente realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, 

objetivando conferir maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado 

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

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

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

NOMEIO como perita judicial a Dra. Pamela Lustosa Rei, CRM 8468/MT, 

para realizar a perícia médica na parte autora, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação para 

designar dia, horário e local para a realização da perícia médica, devendo 

esta informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato 

processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado 

a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da 

perícia. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos a serem 

apresentados pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias (caso não 

conste nos autos), de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico. Estabeleço como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida, devendo constar 

as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

30 (trinta) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE a parte requerida 

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

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 
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dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita. Por fim, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

VALDINEIA HERMINIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001343-54.2016.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob o Id n. 13740805. Intimada a parte executada para se 

manifestar, esta concordou com o cálculo apresentado pela parte 

exequente, Id n. 15154891. Após, os autos vieram-me conclusos. Pois 

bem. Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de Id n. 

13579521 - Pág. 1, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no 

que tange ao valor de R$ 22.028,08 (vinte e dois mil, vinte e oito reais com 

oito centavos). Intimem-se. Certificada a preclusão desta decisão, 

intime-se o patrono da parte exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) 

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

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

e, em igual prazo os dados da parte exequente. Ainda, OPORTUNIZO, ao 

patrono da parte exequente que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o 

valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo 

contrato de honorários. Determino ainda a expedição de RPV, sem a 

intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, 

eis que já o fez, através da presente impugnação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 16 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001526-54.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, 

providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do(s) executado(s) (CPF: 922.735.721-15) até o valor 

de R$ 29.527,53, indicado pela parte exequente. Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, 

visando evitar prejuízos para ambas as partes. Em seguida, intime(m)-se 

o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos opera-cionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos para 

as providências do §5º, do art. 854, do NCPC. Acaso haja impugnação, na 

forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, tornem os autos 

conclusos com urgência para ulteriores deliberações. Intime-se. Alta 

Floresta, MT, 16 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001781-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO LUIZ FINIMUNDY (EXECUTADO)

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001781-12.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o pedido 

retro e determino a penhora e avaliação do imóvel urbano n. 08, Quadra 

14, Setor Norte 3, com área de 450 m² de sua propriedade, objeto da 

Matrícula n. 3.160, Livro 2-B, do Registro de Imóveis- Cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Alta Floresta-MT, em nome do executado ENIO LUIZ 

FINIMUNDY. Expeça-se o competente mandado de penhora e avaliação do 

bem, além do mandado de averbação ao Cartório do CGI, a ser cumprido, 

independente do recolhimento dos emolumentos Cartorários, nos termos 

do artigo 39 da LEF. Realizado o ato de penhora e avaliação, intime-se o 

executado, constando no mandado de intimação o prazo de 30 (trinta) dias 

para a oposição dos embargos à execução fiscal. Decorrido tal prazo, 

vistas à exequente para manifestação e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Alta Floresta, MT, 16 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003399-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003399-89.2018.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

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

Tocante ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na 

concessão do beneficio de pensão por morte, existem, por ora, provas 

suficientes para agasalharem a pretensão antecipatória, vez que 

presentes os requisitos do periculum in mora e da prova inequívoca, que 

conduza à verossimilhança da alegação, ante os indícios da dependência 

econômica, bem como da união estável demonstrados nos autos. Neste 

sentido, foram juntados o contrato de aluguel, recibo de aluguel, faturas de 

energia elétrica, agua, fotografias, conversas através do whatsapp da 

autora com a filha e genro do de cujus, JOÃO GILIO SOBRINHO, portador 

do RG nº 126.696 SSP/RO e CPF nº 187.532.729-00, prestando auxílio 

financeiro após a morte do companheiro, dentre outras provas. Sobre o 

tema, vejamos a seguinte jurisprudência: “Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. HABILITAÇÃO EM PENSÃO 

POR MORTE. TUTELA ANTECIPADA. UNIÃO ESTÁVEL. Em cognição 

sumária, há indícios da dependência econômica, bem como da união 

estável. Após a entrada em vigência da Lei Federal nº 9.278/1996, que 

veio regulamentar o art. 226, § 3º da CF/88, bem como o artigo 1.723 do 

Código Civil, é desnecessária a comprovação de cinco anos de 

convivência para fins de demonstrar a existência de união estável. No 

caso, a parte agravante atendeu aos requisitos legais, de forma que 

merece que sejam antecipados os efeitos da tutela, devendo a parte 

agravada implementar a pensão por morte. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70068440502, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 25/05/2016)” ISTO POSTO, nos moldes e razões acima 

elencados, com base no artigo 300 do NCPC, concedo a tutela de 

urgência, em favor da parte autora, consistente na concessão do 
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beneficio de pensão por morte no montante de 100% do valor que o 

segurado recebia à título de aposentadoria por invalidez (Id n. 15454212 - 

Pág. 1), no importe de R$ 1.719,74, à luz do art. 75, da Lei 8.213/91.. Em 

decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. Cite-se/intime-se o 

requerido para CUMPRIR A TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA, bem como 

para, querendo, contestar o pedido no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 100 do NCPC. Decorrido o 

prazo sem a resposta do INSS, certifique-se. Cumpridas as determinações 

acima, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 16 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003167-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos Patronos da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID nº 15940567, bem como para requerer o que 

entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010617-54.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO (EXEQUENTE)

VALTER STAVARENGO (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARVALHO DINIZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010617-54.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALTER STAVARENGO 

EXECUTADO: EMERSON CARVALHO DINIZ Vistos. Inicialmente, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar demonstrativo 

atualizado do débito. Desde já, DEFIRO o pedido formulado no ID nº 

13633159, com fundamento no artigo 835, XIII, do NCPC, pois frustradas 

as tentativas de penhora de bens do executado. Assim, DETERMINO que a 

penhora seja realizada no rosto dos autos do inventário em trâmite na 2ª 

Vara de Sucessões e Família da comarca de Santo André/SP (Autos nº 

554.01.2009.03503-0), limitado ao quinhão cabível ao executado, visto que 

perfeitamente possível e aceito pela jurisprudência pátria, senão vejamos: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PRÉVIA PENHORA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS NO ROSTO 

DOS AUTOS DE INVENTÁRIOS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DOS EXEQUENTES NOS DIREITOS 

SUCESSÓRIOS DO EXECUTADO. Pelo princípio da saisine, com a abertura 

da sucessão, os bens dos falecidos são transmitidos imediatamente aos 

herdeiros, independentemente de quaisquer formalidades, passando a 

integrar o patrimônio dos herdeiros, tanto que plenamente viabilizada a 

penhora dos direitos hereditários eventualmente pleiteados no processo 

de inventário. Nessa linha, ultimada a penhora, não há óbice legal para que 

se pratiquem os atos processuais seguintes, tendentes à expropriação 

dos bens do executado, como avaliação e arrematação ou, no caso 

concreto, a adjudicação dos direitos sucessórios do devedor, passando 

os exequentes a serem os titulares do quinhão hereditário antes destinado 

ao executado, e não sobre determinado bem, respeitando-se o direito de 

preferência dos demais coerdeiros. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70075039438, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 19/10/2017). "Agravo de instrumento. Penhora 

em inventário de bens. Cessão gratuita de direitos hereditários do 

executado às filhas. Fraude à execução. A existência da execução 

justifica a penhora de bens do executado como herdeiro no âmbito do 

inventário de bens, que a cessão gratuita feita pelo executado às filhas, 

após o requerimento da penhora, não elide. A situação de estado entre o 

executado e as filhas demonstram a fraude à execução conforme 

enunciado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça: "O 

reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do 

bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Agravo de 

instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70074093071, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 29/11/2017). Expeça-se carta precatória à 

respectiva comarca para que seja procedida a penhora. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para, no prazo de 2 

dias, manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NOVELLO (EXEQUENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000289-19.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILMAR NOVELLO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001307-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ODIRLEI CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001307-12.2016.8.11.0007 EXECUTADO:  UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EXEQUENTE: ODIRLEI CARLOS 

GONCALVES Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001244-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR COSTA LUIZ (EXEQUENTE)

MARIANA MOCCI DADALTO (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

ADRIANO APARECIDO LUIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

YTALO AUGUSTO PONA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001244-50.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANO APARECIDO LUIZ, 

DELAIR COSTA LUIZ EXECUTADO: CVC SERVICOS AGENCIA DE 

VIAGENS LTDA., S2 TURISMO LTDA - EPP Vistos. INTIME-SE a parte 

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

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

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

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

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001994-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NERI (ADVOGADO(A))

OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA (EXEQUENTE)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA BATISTA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001994-52.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA 

EXECUTADO: MARCELA APARECIDA BATISTA Vistos. INTIME-SE o credor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DO PRADO BRUM (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003377-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS DO PRADO BRUM 

REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos. RECEBO o pleito 

de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 15815337) no que 

tange à comprovação de endereço. Intime-se a autora, bem como cite-se a 

parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a ser 

designada, constando as advertências legais. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação, considerando não haver tempo hábil para o 

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

Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003393-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003393-82.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA ALVES DA SILVA 

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

RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 

15758821 e 15938140) no que tange à comprovação de endereço e 

documentos pessoais legíveis. Intime-se a autora, bem como cite-se a 

parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a ser 

designada, constando as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003394-67.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial 

formulado pela parte autora (ID num. 15747128 e 15938119) no que tange 
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à comprovação de endereço e documentos pessoais legíveis. Intime-se a 

autora, bem como cite-se a parte requerida para comparecerem à 

audiência de conciliação a ser designada, constando as advertências 

legais. Designe-se nova data para audiência de conciliação, considerando 

não haver tempo hábil para o cumprimento. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003396-37.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. RECEBO o pleito de emenda à 

inicial formulado pela parte autora (ID num. 15759192 e 15938128) no que 

tange à comprovação de endereço e documentos pessoais legíveis. 

Intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, constando as 

advertências legais. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LUIZ DE MAMAN (EXECUTADO)

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003553-10.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: JOAQUIM LUIZ DE MAMAN, 

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO Vistos. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o título executivo extrajudicial 

que embasa a presente ação de execução, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001177-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE DE MELO (EXECUTADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001177-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

VANDERLEI JOSE DE MELO Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, bem 

como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

JOSENIR ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000023-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSENIR ALVES EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, bem como requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

MILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000611-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MILTON VIEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a assistência judiciária 

gratuita abrange os emolumentos cobrados pelas Serventias Extrajudiciais 

no que tange aos atos necessários ao processo (art. 3º, I, da Lei nº 

1.060/50) e, considerando que no caso concreto o autor formulou pedido 

de gratuidade, o qual defiro, entendo que a assistência judiciária gratuita 

deve alcançar a isenção dos emolumentos para elaboração da 

procuração por instrumento público a ser lavrada com a finalidade de 

regularizar a representação processual no presente caso, eis que 

referido documento é condição de constituição e desenvolvimento válido 

do processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO 

POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO – 

IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS – 

BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE 

ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS CONFECCIONADOS PELOS 

SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.1) Segundo o inciso 

I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção albergada pela assistência 

judiciária gratuita também se refere aos emolumentos exigidos para atos 

confeccionados pelos serventuários da Justiça – dentre eles os cartórios 

extrajudiciais – desde que necessários à realização do direito da pessoa 

agraciada com o benefício.2) A regularização da representação 

processual do agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, 

somente será possível mediante a lavratura de procuração por 

instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, por ser 

condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, 

abrangido pela assistência judiciária gratuita. (TJMT, AI 10705/2015, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) Assim, 

OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta, encaminhando cópia 

da presente decisão, requisitando a confecção de procuração por 

instrumento pública para regularizar a representação processual do autor 

no caso em tela, independente do recolhimento de emolumentos, por ser a 

parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Consigno que 

competirá ao autor diligenciar perante a Serventia Extrajudicial a fim de 

lavrar a procuração. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de julho de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-15.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002518-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA Vistos. INTIME-SE a parte 

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

requerida para citação, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. Informado o endereço, desde 

já, determino seja designada nova data para audiência de conciliação e 

expedido mandado de citação e intimação para comparecimento à 

audiência. Em caso de não cumprimento, voltem-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 15 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011079-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SITE ALTA FLORESTA ATENTA (EXECUTADO)

JOSE APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011079-74.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EDIVALDO FONSECA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: JOSE APARECIDO DA SILVA, SITE ALTA 

FLORESTA ATENTA Vistos. INDEFIRO o pedido de nova tentativa de 

penhora on line, uma vez que inexiste nos autos indícios de modificação 

da situação financeira da parte executada desde a data da última tentativa 

frustrada no bloqueio de valores via sistema Bacenjud até a presente data 

e porque o exequente não comprovou ter envidado esforços para 

localizar bens da executada passíveis de penhora. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON-LINE- SISTEMA BACENJUD - 

TENTATIVA FRUSTRADA - REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO - 

NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez 

frustrada a tentativa de penhora on line, cabe ao Exequente envidar 

esforços no sentido de localizar bens do devedor e demonstrar de forma 

motivada e objetiva as circunstâncias que justificam a reiteração do pedido 

de bloqueio de ativos financeiros depois de decorridos apenas 30 (trinta) 

dias.” (TJMT, AI 81471/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 

27/02/2014). Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, visando a regular 

tramitação da execução, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000387-67.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JULIO CESAR MIGUEL 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. A parte 

ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 

15794789. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte ré para 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 02 dias. Em 

caso de concordância expressa ou tácita do devedor e observado o 

prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

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

5ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165442 Nr: 1731-03.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERO PEREIRA GONÇALVES, Filiação: 

Espedita Taveira da Silva e Espedito da Silva, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como para que o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça 

proceda a indagação ao(à) sentenciado(a) se o mesmo deseja recorrer da 

sentença, em caso positivo, reduzir a termo sua manifestação, conforme 

determina o item 7.14.2, da CNGC..

Sentença: VISTOS ETC. Cuida-se de Medida Protetiva de Urgência nos 

termos do art. 11, I, da Lei n. 11.340/06, visando a garantia da integridade 

física e moral da vítima ANA LÚCIA TORRES DE OLIVEIRA em detrimento 

das supostas ameaças praticadas pelo autor do fato CÍCERO PEREIRA 

GONÇALVES. Termo de representação criminal, às fls. 08. As medidas 

protetivas foram deferidas às fls. 15/17. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, analisando minuciosamente os autos, 

entendo que a manutenção das medidas protetivas é medida que se 

impõe. Isso porque, conforme se denota dos autos, a vítima deseja 

representar criminalmente o indiciado, bem como manifestou interesse na 

manutenção das medidas protetivas, conforme certidão às fls. 25. Diante 

disso, MANTENHO as medidas protetivas de urgência. De outro norte, 

consigno por oportuno que as medidas protetivas podem ser revistas a 

qualquer momento, assim como outras medidas poderão ser aplicadas, 

nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 11.340/06. Diante de tais fatos, 

entendo que a extinção da presente é medida que se impõe. Nessa 

perspectiva, reza o art. 487, do CPC que haverá resolução do mérito 

quanto o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção [...]. No que diz respeito à aplicação analógica do artigo 

supramencionado às medidas protetivas, saliento que o pedido que ora 

analiso restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, esse é 

o próprio mérito da ação, razão pela qual, sob o ponto de vista processual 

com os contornos da Lei n. 10.340/2006, não se vê irregularidade da 

eventual decisão que extingue o processo com julgamento do mérito. Além 

do mais, a própria lei acima repostada, no seu art. 13, determina a 

aplicação, além de outras, das normas do Código de Processo Civil às 

causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, o que é o caso dos autos. Na esteira desse entendimento, é 

também o posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, senão vejamos. “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. 
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PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS 

DE SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...]. Não se declara nula a decisão 

do Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

[...]. Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de 

urgência como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas - representa sério 

gravame à liberdade individual. E, se ausente a justa causa, como 

entendeu o Magistrado, possível a extinção do processo no nascedouro. E 

havendo relação da medida protetiva com a prática, em tese, de infração 

penal, é possível ao magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. [...].” (grifo nosso). Ante ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06. EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial 

solicitando informações quanto à instauração de inquérito policial. 

EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial solicitando informações quanto à 

conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito. Informo ainda que 

eventuais atendimentos e acompanhamentos voltados à área psicossocial 

serão realizados pelo CREAS de Alta Floresta/MT, assim, se necessário 

expeça-se ofício ao CREAS solicitando eventual acompanhamento 

psicossocial em favor da vítima e familiares. CIÊNCIA às partes e ao 

Ministério Público. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando 

as formalidades legais. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152103 Nr: 2075-18.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner da Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:20343/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER DA SILVA BORGES, Cpf: 

01081907142, Rg: 1610913-9, Filiação: Célia Aparecida da Silva Borges e 

Jose Rodrigues Borges, data de nascimento: 30/09/1986, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, convivente, pedreiro, Telefone 66 9 

8457-1816. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: consta dos autos de 

inquérito policial que no dia 28/10/2016, por volta das 14h00min, na cidade 

de Alta Floresta-MT, o denunciado mantinha e possuía em sua residência 

armas de fogo; segundo restou apurado que na residência do suspeito 

haveria um veículo proveniente de roubo o que foi constatado a 

veracidade dos fatos narrados pelos policiais que atuaram no caso. 

Assim, requer seja recebida a denúncia pela prática do crime previsto no 

artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/2003.

Despacho/Decisão: “VISTOS ETC. Considerando o pleito ministerial, 

DETERMINO a citação do acusado. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências”.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134434 Nr: 7548-53.2015.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILSON LUIZ, Rg: 1738364-1, Filiação: 

Antonio Luis e Elzi Rosa Luis, data de nascimento: 30/06/1981, 

brasileiro(a), natural de El Dourado-PR, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 66*9672-8804. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado AILSON LUIZ, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para cumprir integralmente as 

medidas protetivas deferidas em favor da vítima VALDINÉIA APARECIDA 

DA ROCHA, impostas na decisão de fls. 88/89, sob pena de decretação 

de prisão preventiva. MEDIDAS PROTETIVAS: I - a proibição do agressor 

de se aproximar da vítima de seus familiares e das testemunhas no limite 

mínimo de 200(duzentos) metros. II - a proibição do agressor de manter 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação; III - a proibição do agressor de frequentar o mesmo local 

que a vítima, incluindo sua residência e seu local de trabalho, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica; IV - se o casal ainda estiver 

no lar conjugal, determino o imediato afastamento do agressor do lar 

conjugal.

Resumo da Inicial: Trata-se de medida protetiva de urgência previstas na 

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), requerida pela vítima Valdineia 

Aparecida da Rocha e em desfavor de Alison Luiz e deferidas pelo juízo 

em 30/12/2015.

Despacho/Decisão: Processo n.º 7548-53.2015.811.0007Código 1344345ª 

VaraVISTOS ETC.DEFIRO o pedido de fls. 85/89 e DETERMINO a intimação 

do acusado AILSON LUIZ para cumprir integralmente as medidas 

protetivas deferidas em favor da vítima VALDINÉIA APARECIDA DA 

ROCHA, impostas na decisão de fls. 88/89, sob pena de decretação de 

prisão preventiva.DETERMINO que seja enviada cópia da decisão que 

deferiu as medidas no mandado de intimação do acusado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro 

de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136357 Nr: 1035-35.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON DA SILVA, Cpf: 

05515067177, Rg: 2522991-5, Filiação: Eliana Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 27/04/1994, brasileiro(a), natural de Novo Mundo-MS, 
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solteiro(a), tratorista, Telefone 66*3521-9952. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Despacho/Decisão: Do recebimento da denúncia Quanto ao momento de 

recebimento de denúncia, acompanho o entendimento jurisprudencial em 

relação ao art. 395, CPP: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 

396-A DO CPP. LEI nº 11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO 

PROCESSUAL. ART. 396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. 

PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL.I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do 

entendimento majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi 

dos Santos; Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério 

Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o 

recebimento da denúncia se opera na fase do art. 396 do Código de 

Processo Penal.II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 

396-A do mesmo diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de 

absolvição sumária, dará prosseguimento ao feito, designando data para a 

audiência a ser realizada.III - A fundamentação referente à rejeição das 

teses defensivas, nesta fase, deve limitar-se à demonstração da 

admissibilidade da demanda instaurada, sob pena, inclusive, de indevido 

prejulgamento no caso de ser admitido o prosseguimento do 

processo-crime.IV - No caso concreto a decisão combatida está 

fundamentada, aindaque de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 

138089/SC, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10)Ausentes hipóteses 

do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, CPP, pelo que 

recebo a denúncia.2.Das diligências probatórias requeridas pelo Ministério 

PúblicoQuanto às diligências probatórias requeridas pelo Ministério Público, 

estas configuram seu ônus probatório, nos termos do art. 129, VII, VIII, 

CF/88 c/c art. 26, IV, Lei 8625/93, sob pena de ofensa ao princípio do 

acusatório (art. 129, I, CF/88 e art. 25, III, Lei 8625/93).Neste 

sentido:CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA 

MINISTERIAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. - O Ministério Público, parte que é e 

poderes que tem, deve requisitar diretamente diligências que entender 

necessárias. - Ao juízo compete determinar diligência apenas quando o 

sistema não permitir atuação própria. - Viola o sistema acusatória a 

atividade judicial de produção de prova. - A retórica da busca da verdade 

real, por inatingível, está superada: processo visa julgamento justo ao 

acusado. - O Código de Processo Penal, na esteira da interpretação 

constitucional, é claro no sentido de que o Ministério Público deve 

requisitar diretamente quaisquer esclarecimentos à autoridade competente 

(art. 47) - nada mais que fortalecimento da Instituição do Ministério Público. 

À unanimidade, rejeitada a preliminar, julgaram improcedente a correição. 

(Correição Parcial Nº 70011948072, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Amilton Bueno de Carvalho, Julgado em 

22/06/2005)No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 1) 

Correição Parcial Nº 70013318241, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Aramis Nassif, Julgado em 21/12/2005; 2) 

Correição Parcial Nº 70011948072, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Amilton Bueno de Carvalho, Julgado em 

22/06/2005); 3) Correição Parcial Nº 70008935926, Quinta Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aramis Nassif, Julgado em 

03/08/2004; 4) Correição Parcial Nº 70008867558, Quinta Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aramis Nassif, Julgado em 03/08/2004; 

5) Correição Parcial Nº 70008795346, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Aramis Nassif, Julgado em 03/08/2004; 6) 

Correição Parcial Nº 70008536120, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Aramis Nassif, Julgado em 05/05/2004; 7) 

Correição Parcial Nº 70013318241, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator:  Aramis Nassi f ,  Julgado em 

21/12/2005.3.Dispositivoa)Recebo a denúncia; b)Proceda-se à citação. 

Não havendo mani fes tações,  remeta-se à  Defensor ia 

Pública;c)Comunique-se ao distribuidor e aos Institutos de Identificação 

nos termos do item 5.13.1 e 5.13.2 da CNGC.d)Intimem-se. Cumpra-se.Alta 

Floresta, 28.07.2016Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, em razão do fato delituoso a seguir resumido: consta dos 

autos de inquérito policial que no dia 05/01/2016, por volta das 18h00min, 

na cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado J. da S., agindo com dolo, 

perpetuou vias de fato contra a sua ex convivente K. T. Ç. de A., em 

situação de violência doméstica ou familiar; que no dia 06/01/2016, por 

volta das 17h00min, no mesmo local o denunciado ameaçou a vítima de lhe 

causar mal injusto e grave, bem como proferiu ameaças de morte à 

declarante. Assim, o réu está sendo denunciado pela prática do delito 

previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c a contravenção penal 

prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, todos com as implicações 

da Lei Federal n. 11.340/06.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56440 Nr: 971-06.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO SANTOS VIANA, Cpf: 

93890656315, Rg: 2836079-6, Filiação: Raimundo Nonato da Silva Viana e 

Maria Lindalva Santos Viana, data de nascimento: 09/03/1982, 

brasileiro(a), natural de Bacabal-MA, solteiro(a), autônomo, Telefone 

9694-6301. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 01/01/2008, por volta das 20h00min, na 

cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado adentrou a residência 

pertencente a V. C. S., dirigiu-se ao quarto onde dormia a vítima J. B. A., 

em quem desferiu um golpe na região dorsal, que o atingiu profundamente, 

perfurando seu corpo e alcançando a parte frontal, mais precisamente a 

região torácica, logo abaixo da região mamilar, tentando matar a vítima 

apenas porque passara a namorar sua ex-namorada. Assim, o crime 

incorreu na prática delitiva prevista no art. 221, caput, § 2º, inciso I (motivo 

torpe) e inciso IV, última figura (recurso que impossibilitou a defesa da 

vítima), na forma do inciso II, do art. 14 (tentativa), todos do Código Penal.

Despacho/Decisão: Processo n.º 53/2008Código 564405ª VaraVistos 

etc.Primeiramente, após análise do edital de citação expedido nos autos, 

consigno que razão assiste ao Ministério Público no que tange a alegação 

de nulidade do mesmo por estar em desacordo com o artigo 365 do CPP e 

Súmula nº 366 do STF, de modo que declaro nula a citação via edital e 

consequente suspensão do processo e do prazo prescricional. Por outro 

lado, ante a apresentação de endereço do acusado, DETERMINO de 

mandado para a tentativa de citação pessoal do mesmo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Alta Floresta/MT, 25 de junho de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91212 Nr: 5408-22.2010.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Cassimiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICENTE CASSIMIRO DA SILVA, Cpf: 

69784612968, Rg: 4.012.431-4, Filiação: José Cassimiro da Silva e Maria 

Isabel de Jesus, data de nascimento: 03/12/1941, brasileiro(a), natural de 

Araripe-CE, solteiro(a), aposentado. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no mês de agosto de 2008, na cidade de Alta 

Floresta-MT, o denunciado voluntária e dolosamente constrangeu L. da L. 

M., à época com 12 anos de idade, a manter consigo conjunção carnal. 

Assim, requer seja recebida a denúncia como incurso nas sanções do 

artigo 213 e artigo 224 “a”bc/c artigo 226, II, todos do Código Penal, com as 

implicações e gravames da Lei Federal n. 8072/90.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Primeiramente, após análise do edital de 

citação expedido nos autos, consigno que razão assiste ao Ministério 

Público no que tange a alegação de nulidade do mesmo por estar em 

desacordo com o artigo 365 do CPP e Súmula nº 366 do STF, de modo que 

declaro nula a citação via edital e consequente suspensão do processo e 

do prazo prescricional. Por outro lado, ante a informação do Ministério 

Público de que a tentativa de encontrar novo endereço do acusado restou 

infrutífera, DETERMINO a expedição de edital com a finalidade de citação 

do denunciado, nos termos do artigo 365 do CPP e súmula nº 366 do STF. 

Decorrido o prazo sem comparecimento do réu, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para manifestação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Alta Floresta/MT, 01 de agosto de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115420 Nr: 6720-62.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDOMIRO DE PAULO, Rg: 211102-0, 

Filiação: Jaime de Paula e Izaura Martins, data de nascimento: 15/02/1962, 

brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), reciclagem. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no mês 04/2012, horário não sabido, na cidade de 

Alta Floresta-MT, o denunciado adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e 

ocultou em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de 

crime, no equivalente a 01 pulverizador costal de 20 lt, conforme termo de 

interrogatório de fl. 11. Assim, requer o recebimento da denúncia como 

incurso no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro.

Despacho/Decisão: Arquivo Provisório - 5ª Vara Vistos etc. Em 

cumprimento à determinação da Corregedoria Geral da Justiça, proferida 

no Termo da Correição realizada nesta vara, procedo o desarquivamento 

dos autos e DETERMINO a remessa do feito ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública para manifestação acerca da ocorrência de eventual 

prescrição ou para requerer o que entender de direito para o devido 

prosseguimento do feito, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 09 de maio de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100492 Nr: 2044-71.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Silveira Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO SILVEIRA CASTRO, Filiação: 

Euclides Silveira Castro e Nastacia Spak de Casto, data de nascimento: 

08/11/1972, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 25/02/2012, por volta das 15h20min, na 

cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado apossou-se de um pedaço de 

madeira e deu vários golpes na cabeça, braço esquerdo e constas da 

vítima L. da S., atual companheiro da ex convivente. Assim, requer seja 

recebida a denúncia capitulada no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código 

Penal (lesão corporal de natureza grave).

Despacho/Decisão: Vistos etc.1. Recebo a denúncia oferecida contra o 
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réu Augusto Silveira Castro, pois além de atender aos requisitos do artigo 

41 do Código de Processo Penal, demonstrada está a justa causa.2. 

Assim, dando continuidade à persecução penal, cite-se o acusado para 

responder a acusação, por escrito no prazo de dez dias, podendo arguir 

preliminar e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Advirto 

ainda que, não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.3. Não apresentada 

resposta, ou se o acusado, citado não constituir defensor, nomeio o 

Defensor Público atuante na Comarca para oferecer a defesa, podendo 

apresentar resposta na forma do artigo 396-A do CPP.4. Se o acusado 

apresentar resposta, conclusos para verificar a possibilidade de 

absolvição sumária – artigo 397 do CPP – ou designação de audiência de 

instrução e julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 399 e seguintes 

do CPP.5. Comuniquem o recebimento da denúncia ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso (CNGC 7.5.1, IV).6. Acolho e 

defiro o requerimento Ministerial de fls. 54/55, expeça-se o necessário.7. 

Int.

Advertência: - Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96808 Nr: 5293-64.2011.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON PEREIRA MARQUES, Cpf: 

02799954154, Rg: 1537938-8, Filiação: Rosalvo Batista Marques e Eunice 

Pereira Marques, data de nascimento: 06/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Sorocaba-SP, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 14/07/2011, por volta das 01h20min, na 

cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado foi abordado pela guarnição da 

Polícia que realizava rondas no centro da cidade, sendo visível o estado 

de embriaguez, uma vez que este sequer conseguiu verbalizar as 

palavras corretamente, com concentração de álcool por litro de sangue 

superior a 06 decigramas. Assim, requer o recebimento da denúncia como 

incurso dos artigos 306, da Lei Federal 9.503/1997.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Ante a existência de prova da 

materialidade e de indícios suficientes de autoria, obtidos na fase policial, 

satisfeitos, pois, os requisitos do artigo 41 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida em face do(s) Indiciado(s) Robson Pereira Marques, epíteto 

“Robinho”, devidamente qualificado(s) nos autos, na forma posta em Juízo. 

D.R.A. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) denunciado(s) para responder(em) a 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado 

(art. 396 do CPP). Consigne-se do mandado que, na reposta o(s) 

acusado(s) poderá(ão) argüir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, do CPP). 

Consigne-se, ainda que, não apresentada à resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do(s) acusado(s) o douto Defensor Público desta 

Comarca, o qual será intimado pessoalmente desta nomeação e que terá 

vistas dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima 

consignados. Defiro os demais requerimentos formulados pelo órgão do 

Ministério Público na peça inaugural. Após, voltem-me os autos conclusos 

para designar audiência de instrução e julgamento (art. 400, do CPP). 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Advertência: Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143923 Nr: 5147-47.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Aparecido Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO APARECIDO CARVALHO, 

Cpf: 10021229961, Rg: 130522785, Filiação: Maria de Fátima Carvalho, 

data de nascimento: 26/12/1989, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 66.9619-8703. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 24/04/2016, por volta das 13h00min, na 

cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado, mediante emprego de violência, 

subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 aparelho de celular 

avaliado em R$889,00, pertencente a vítima L. A. B. da S. Assim, requer o 

recebimento da denúncia pela prática do delito previsto no artigo 157, 

caput, do código Penal.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

5147-47.2016.811.0007Código:143923VISTOS ETC.DEFIRO o pedido 

ministerial.EXPEÇA-SE edital para citação do acusado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Alta Floresta/MT, 23 de agosto 

de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 157632 Nr: 4848-36.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton de Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON DE MORAES DE OLIVEIRA, Cpf: 

02567106197, Rg: 19823967, Filiação: Evanildes Francisca de Oliveira e 

Hilário Pereira de Oliveira, data de nascimento: 06/11/1988, brasileiro(a), 

natural de Matupá-MT, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 01/08/2017, por volta das 00h40min, na 

cidade de Alta Floresta-MT, que o denunciado subtraiu, através de grave 

ameaça exercida, inclusive, mediante simulação do porte de arma de fogo, 

coisa alheia móvel consistente em 01 aparelho de celular pertencente ao 

ofendido C. E. P. M. . Assim, requer o recebimento da denúncia pela 

prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

4848-36.2017.811.0007Código:157632Vistos etc.Como o réu está em local 

incerto e não sabido, DEFIRO a cota ministerial ás fl. 79 e DETERMINO a 

citação do acusado, por Edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

responder por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

consignando que, se após ser citado não constituir defensor, será 

nomeado o defensor público local. Conste no referido edital a infração em 

que o acusado está sendo processado. Para efeito de publicidade, 

observem-se os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo único, do 

Código de Processo Penal. Expeça-se o respectivo edital.Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências 

Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz 

de Direito

Advertência: 1 - Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se 

o acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 10 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104490 Nr: 6312-71.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA, Cpf: 

99466201115, Rg: 1486006-6, Filiação: Dioclezia Moura da Silva e Cicero 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 27/10/1972, brasileiro(a), natural de 

São Domingos Maranhão-MA, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, querendo, indique novo advogado para 

manifestar-se acerca da necessidade do exame grafotécnico ou 

manifestar-se, se deseje, a nomeação da Defensoria Pública.

Despacho/Decisão: Processo n.º 6312-71.2015.811.0007Código:1044905ª 

VaraVistos etc.DEFIRO o pedido retro.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 02 de abril de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 10 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98730 Nr: 7108-96.2011.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos dos Santos Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS TOMÉ, 

Cpf: 01228629102, Rg: 1763989-1, Filiação: Paulo Tome e Maria Conceição 

dos Santos, data de nascimento: 03/08/1981, brasileiro(a), natural de Vera 

Cruz-PR, convivente, serviços gerais, Telefone 66-9226 2673. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir defensor, ou se não pretender, será nomeado defensor público

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 05/12/2011, por volta das 10h20min, na 

cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado dirigiu o veículo automotor, 

motocicleta, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de 

dano, vindo a ser atropelado por um caminhão, ao praticar uma manobra 

indevida, qual seja ultrapassagem pela direita. Assim, requer o 

recebimento da denúncia como incurso nas sansões do artigo 309 da Lei 

Federal n. 9.503/1997

Despacho/Decisão: Arquivo Provisório - 5ª Vara Vistos etc. Em 

cumprimento à determinação da Corregedoria Geral da Justiça, proferida 

no Termo da Correição realizada nesta vara, procedo o desarquivamento 

dos autos e DETERMINO a remessa do feito ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública para manifestação acerca da ocorrência de eventual 

prescrição ou para requerer o que entender de direito para o devido 

prosseguimento do feito, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 21 de maio de 2018.Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: 1 - Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se 

o acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 11 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-88.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000653-88.2017.8.11.0007 ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação acerca da 

petição e documentos ID 15775263, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 16 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 115015 Nr: 3420-24.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva Ltda, Nantes e 

Silva Ltda

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

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

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 138/164, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 5366-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franchim de Freitas e Pereira Aguirra Ltda-ME, 

Vanderlei Pereira Aguirra, Clair Ribeiro Franchim de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:OAB 8.184-A

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

OAB:4.136-A

 Intimação do advogado Wilmar David Lucas, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 140307 Nr: 3108-77.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemir Garcia

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Intimação da advogada Cristiane Blasius, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 134320 Nr: 7476-66.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Man Latin America Industria e Comércio de Veículos 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Turella Ltda Me - Transturella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Testheiner Cavassani 

- OAB:20.514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004/O

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39426 Nr: 4811-29.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univision- Ótica Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca de eventual interesse no 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 14893 Nr: 286-09.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 7261-08.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 
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OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 302 verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 30839 Nr: 1380-21.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva Antunes, Maria das Dores 

Silva, Rosa Hatori da Silva, Maria Aparecida Silva, Marines Hatori da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fernandes da Silva, Antonia 

Rodrigues da Silva, José Carlos Emídio, Joelma da Silva

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 155594 Nr: 3830-77.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeirton dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação de eventual interesse no cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 116740 Nr: 4916-88.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva Ltda

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 88/113, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 14191 Nr: 2108-67.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio, Benedita de 

Lourdes Ragonha Petrucci

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

OAB:5476/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452/MT, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Intimação da Parte Requerida

JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

Cod. Proc.: 67443 Nr: 6524-97.2009.811.0007

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: FPdMdAF

PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdESdVdJ

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

Alta Floresta-MT - OAB:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nader Thomé Neto - 

OAB:11.890-B/MT

Vistos.

Defiro os pedidos de fls.110/113, pois considerando que o exequente 

esgotou os meios disponíveis para localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, determino a localização de bens via sistema 

INFOJUD e RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência 

bens e/ou valores e veículos registrados em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a intimação da exequente para 

manifestar em relação a penhora e avaliação dos bens, indicando o 

endereço em que se encontram os mesmos.

De outro lado, caso reste infrutífera, suspendo o presente feito pelo 

prazo de 12 (doze) meses.

Decorrido o prazo acima, intime-se o exequente para manifestar nos autos 

em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 201/2018 - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE 

PLANTÃO para o mês de NOVEMBRO de 2018, integrada pelos 

Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para 

atender ao Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças 

e no Plantão Regional do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou 

véspera de feriado após o horário final do expediente, com término na 

sexta-feira seguinte no início do expediente:

* A Portaria nº 201/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202273 Nr: 5102-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anagino Rodrigues

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 174840 Nr: 8364-15.2013.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francele Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo requerido 

pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 16061 Nr: 252-48.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira, THAÍS REGINA 

FERRARI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

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

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 617/619.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268245 Nr: 18209-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Lopes Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 282046 Nr: 8335-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 Nos termos do despaho de fls. 35/36, impulsiono os presentes autos e 

procedo a citação do requerido, na pessoa do seu advogado, para que 

fique ciente dos presentes embargos, bem como da decisão a seguir 

transcrita: VISTOS.

DISPOSITIVO

13. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, pelo não preenchimento dos requisitos 

contidos no art. 300, do CPC/2015.

14. CITE-SE a Embargada, nos endereços declinados na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO 

para o dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE 

VERÃO).

15. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com 

a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 42454 Nr: 909-14.2004.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Luiz Aires Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Ozair Silva Proto - 

OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 1.282 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja expedido edital de intimação 

da parte autora, com prazo 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção do processo.

"Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção. Parágrafo único. Não dispondo de numerário 

para a realização da diligência, a parte autora deverá ser intimada por 

edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça Eletrônico. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 170043 Nr: 2315-55.2013.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Divino Ribeiro Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lélio Silva Guimarães, José de Sousa Varjão 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 170623 Nr: 3044-81.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Dias Carolina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Gonçalves da Silva, E. L. Esteves 

Imobiliária, Célio Machado Arruda, José Ribeiro de Souza, Ângela da Silva 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Arlete 

Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 

14.040, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Vinicios Matos 

Pereira - OAB:13168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

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

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

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

mandadode fls. 193/194 fora devolvido na secretaria com diligência parcial 

ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 41622 Nr: 735-05.2004.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Sypriano de Carvalho, Esperança Souza 

Carvalho, Virgilina Mathias Sebba, Rodrigo Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Rosa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 1.282 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja expedido edital de intimação 

da parte autora, com prazo 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção do processo.

"Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção. Parágrafo único. Não dispondo de numerário 

para a realização da diligência, a parte autora deverá ser intimada por 

edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça Eletrônico. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 158588 Nr: 11267-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda de Oliveira Costa, Walmyr Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Souza Viana, Cleudete Pereira 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimado o(a) executado(a) a se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 159550 Nr: 12560-96.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes, Wanderley Iderlan Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Considerando que as partes foram intimadas do despacho de fls. 485, via 

DJE 10341 em 20/09/2018, e que o prazo para manifestar iria decorrer em 

11/10/2018 e que o processo fora concluso em 03/10/2018, cumprindo 

determinação judicial impulsiono os autos e procedo a intimação das 

partes, bem como o arrematante, Sr. Wanderlei Iderlan Perim, pelo prazo 

comum de 10 ( dez) dias, a fim de que se manifestem acerca dos 

documentos emitidos pelo Cartório de 1º Ofício local (fls.467/484), sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 158815 Nr: 11538-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Pimentinha Ltda - ME, Espólio de 

Diego Ferrari de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Barra do Garças, 04 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo
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 Cod. Proc.: 178631 Nr: 588-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injection-Car Peças e Serviços Ltda, Admilson 

Resende Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 176007 Nr: 9883-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronimar de Jesus Torres Me, Ronimar de 

Jesus Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 56377 Nr: 480-76.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Cristina Linhares Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para comparecer na Secretaria, no prazo de 05 

dias para retirar a certidão de crédito já expedida, bem como para recolher 

as custas do selo, devendo ser a guia retirada no site do tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 18925 Nr: 137-90.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fiorese Neto, EDNAMAR LIMA DO CARMO 

FIORESE, RUDI FIORESE, Therezinha Lorini Fiorese

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, DALADIER AGI - OAB:464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, NELSON FEITOSA - OAB:3839

 Considerando que decorreu o prazo de 30 dias da data da perícia 

designada em julho de 2018, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a intimação da Empresa Real Brasil, nomeada como perito nos 

autos, para que proceda a devolução dos autos, bem como para que 

encaminhe o laudo no prazo máximo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275730 Nr: 4564-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 1.282 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja expedido edital de intimação 

da parte autora, com prazo 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção do processo.

"Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção. Parágrafo único. Não dispondo de numerário 

para a realização da diligência, a parte autora deverá ser intimada por 

edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça Eletrônico. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158815 Nr: 11538-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Pimentinha Ltda - ME, Espólio de 

Diego Ferrari de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE acerca do decurso de prazo de suspensão do 

processo, nos termos da decisão de fls. 96.

2. Decorrido prazo, INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste ou 

promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, voltem-me concluso para ulterior decisão.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67787 Nr: 1306-68.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Gonçalves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).
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2. DEFIRO o pedido de consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

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

aduas últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, 

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

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

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

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

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

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

5. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

6. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

7. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

8. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266489 Nr: 17072-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 85/86 para que produza 

seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, 

CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218027 Nr: 1642-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Gomes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287428 Nr: 11515-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALcHO, KGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial:

 Despacho/Decisão: Vistos.1. Trata-se de procedimento de jurisdição 

voluntária onde a parte requer que a retificação do assento de nascimento 

da requerente junto ao Cartório do 4° Ofício de Registro Civil, Títulos e 

Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília -DF.2. CITEM-SE os 

interessados e Ministério Público para que se manifestem, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art.721, CPC/2015).3. DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do art.99,§§2º e 3º, CPC/2015.4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275730 Nr: 4564-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ, Cpf: 71026487153, Rg: 25468/OAB/GO, Filiação: Clara de Holleben 

Leite Muniz e José Carlos Muniz, data de nascimento: 18/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Passo Fundo-RS, solteiro(a), advogado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 
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tanto providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 05 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199743 Nr: 3574-17.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Reis Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Combrasil - Cia Brasil Central Comércio e 

Industria, Aldemir Chaves Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francinne Matos Borges - 

OAB:11.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMBRASIL - CIA BRASIL CENTRAL 

COMÉRCIO E INDUSTRIA, CNPJ: 01022318000136. atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: VISTOS.1. DEFIRO o pedido de fls. 94, conforme 

requerido.2. CITE-SE a empresa Requerida, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias.3. Decorrido prazo para defesa, sem apresentação de 

contestação, desde já DECRETO a sua revelia e NOMEIO a Defensoria 

Pública desta Comarca como Curador Especial para contestar a ação no 

prazo legal.4. Após, CERTIFIQUE-SE acerca do integral cumprimento das 

determinações de fls. 47.5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223430 Nr: 4921-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Abadio do Nascimento, Maria das Dores 

Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Paulino de Aguiar, Maria Alves da 

Silva, Wuandisley Arrais, Miguel Domingos dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIGUEL DOMINGOS DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: Vistos.1. DEFIRO pedido retro.2. Sendo a diligência 

negativa, DETERMINO a citação por edital do confinante MIGUEL 

DOMINGOS DOS SANTOS, com prazo de 30 (trinta) dias.3. Decorrido 

prazo para defesa, sem apresentação de contestação, desde já DECRETO 

a sua revelia e NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca como 

Curador Especial para contestar a ação no prazo legal.4. Após, voltem-me 

concluso para ulterior deliberação.5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200 Nr: 13-25.1991.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Naves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:OAB/GO 14.688, Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840, WANISSE ARAUJO DE SANTANA LEANDRO - 

OAB:20868/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO NAVES DE ALMEIDA, Cpf: 

13589393149. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015

Despacho/Decisão: Vistos.1.Considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do 

executado.2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.3.Juntada a resposta do 

Banco Central, DETERMINO as seguintes providências:-cumprida 

integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o executado 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, 

CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual 

manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.-não havendo 

constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.4.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223298 Nr: 4848-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir da Silva, Rosangela Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helb Mara Moreira Pires, Roberto Pereira de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, 

Gilmar Moura do Nascimento - OAB:OAB/MT 19048, João 

Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

56124180600, Rg: 3.866.984, Filiação: Cleuza Maria de Almeida e Valdo 

Pereira de Almeida, data de nascimento: 25/03/1969, brasileiro(a), natural 

de Uberaba-MG, separado(a) judicialmente, pecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: Vistos.1. Considerando que restaram infrutíferas 

todas as tentativas de citação pessoal do requerido (fls. 

95/96-150/151-152/153), ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, bem como 

tendo em consideração o resultado obtido em consulta via sistema infojud 

(fl. 147), que remete ao endereço por inúmeras vezes diligênciado, 

DEFIRO o pedido retro de fl. 160.2. Desta forma, DETERMINO a citação 

editalícia do requerido, ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, nos termos do 

despacho inicial de fl. 75, com prazo de 30 (trinta) dias, a ser publicado na 

forma do art. 8º, IV, da lei 6.830/80.3. Decorrido o prazo da intimação por 

edital, não havendo apresentação de contestação, desde já DECRETO a 

revelia do requerido, com fulcro no art. 344, do CPC/15, e NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca, na qualidade de Curadora 

Especial,para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos do 

art. 72, II, do CPC/15. Ademais, considerando a Contestação apresentada 

pela requerida, HELB MARA MOREIRA PIRES, à fl. 112/135, deixo de 

aplicar os efeitos da revelia ao requerido, ROBERTO PEREIRA DE 

ALMEIDA, nos moldes do disposto no art. 345, I, do CPC/15. 4. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 219949 Nr: 2794-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Alimentação de Barra do Garças e Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos para que seja intimada a realizar o depósito 

prévio para fins de cálculo pelo contador não oficializado desta Comarca, 

podendo obter mais informações sob o telefone de número 66.3401-5908, 

o que se faz nos termos da CNGC: “Art. 1.237.:No momento adequado, o 

Gestor judiciário deverá remeter processos ao Contador para elaboração 

da conta de custas, em se tratando de processos distribuídos anteriores à 

vigência da Lei 7.603/01 de 27.12.01, como também, para cálculos, 

independentemente de prévio despacho judicial, intimando-se a parte a 

complementar o depósito prévio, a título de antecipação do valor do 

contador não oficializado e pagamento de custas e despesas 

processuais. Concluído o cálculo, ouvir os interessados, quando 

necessário.

 § 1º O mesmo procedimento regulado no caput deve ser observado para 

a hipótese de atualização de débito remanescente, a pedido do credor ou 

do devedor, expedindo-se, se for o caso, guia para depósito judicial”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289245 Nr: 12554-45.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neila Souza Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivania Cordeiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifica-se a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Gratuidade da 

Justiça, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276751 Nr: 5252-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chubb do Brasil Companhia de Seguros, ACE 

SEGUROS S/A, Metropolitan Life Seguros & Previdência Privada S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/15013A, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383, 

TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238209 Nr: 14954-03.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMM, Adla Cristina Menezes de Moraes, Mikaela Cristina 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcion Madureira Bento da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 , JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para CONDENAR o 

Requerido DELCION MADUREIRA BENTO DA PURIFICAÇÃO no pagamento 

das seguintes verbas:?DANOS MATERIAIS – no valor de R$ 9.440,00 

(nove mil quatrocentos e quarenta reais), pelos prejuízos patrimoniais 

efetivamente experimentados. No caso de danos materiais por 

responsabilidade extracontratual, os juros de mora e a correção monetária 

são devidos a partir da data do efetivo prejuízo, sendo R$ 4.440,00, desde 

01.08.2016 e R$ 5.000,00, desde 08.11.2016, nos termos das Súmulas 43 

e 54, do STJ, e 562 do STF.?LUCROS CESSANTES: Tomando como 

referência o salário mínimo vigente ao tempo do falecimento da vítima (data 

do acidente – 01.08.2016), no valor corresponde à razão de 2/3 (dois 

terços) do salário mínimo, a contar desde a data do óbito (01.08.2016). Os 

vencimentos de cada parcela dar-se-ão, subsequentemente, a cada 30 
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(trinta) dias, ou seja, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, etc., até a data 

em que a filha mais nova completará 24 (vinte e quatro) anos de idade 

(03.11.2024). Deverão os juros ser calculados, a partir da citação, à base 

de 1% ao mês (art. 406, CC), com a correção monetária calculada pelo 

IPCA, a contar da data em que os respectivos valores seriam auferidos 

pelo falecido.?DANOS MORAIS: no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais). O termo inicial para a incidência de juros de mora é a data da 

citação (art. 405, CC/2012) e a correção monetária deverá ser calculada a 

partir da publicação desta sentença, com base nos índices do IPCA.71.Por 

fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, CPC/2015.72.CONDENO o Requerido no pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição suspensiva de 

exigibilidade durante 05 (cinco) anos, uma vez que DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça ao Requerido (art. 98, §3º, CPC/2015).74.Após o 

trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVE-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81966 Nr: 5257-36.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Hernandez, Maria Cristina Soenz 

Hernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 Considerando que houve o depósito de R$ 2,50 ( dois reais e cinquenta 

centavos), conforme fls. 118/119 e considerando que o imóvel está 

localizado em uma zona rural no Município de Pontal do Arguaia, procedo a 

intimação da parte autora para que informe a localização exata do imóvel a 

ser avaliado, bem como para que deposite o valor de R$ 2,50 ( dois reais e 

cinquenta centavos) para cada quilômetro a ser rodado pelo oficial de 

justiça, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261415 Nr: 13876-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

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

pendente, no prazo de 15 (quinze) dias, para posterior citação do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 11987-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288107 Nr: 11924-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel dos Santos Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO ARRAES 

QUEIROZ - OAB:24.325-MT, Lazaro Humberto Pinto de Farias - 

OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67787 Nr: 1306-68.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Gonçalves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251881 Nr: 7577-44.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonnes Christian Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucileide do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Alves Moreira - 

OAB:6172/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 1.282 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja expedido edital de intimação 

da parte autora, com prazo 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção do processo.

"Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 
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com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção. Parágrafo único. Não dispondo de numerário 

para a realização da diligência, a parte autora deverá ser intimada por 

edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça Eletrônico. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218027 Nr: 1642-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Gomes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valkiria Maia Alves Almeida 

- OAB:OAB 3178/RO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimado o(a) executado(a) a se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192347 Nr: 11923-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Banco Banco Industrial & Comercial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nalio Sigliano - 

OAB:184.063, DANILO VARJÃO ALVES - OAB:6.496, FELIPE CARNEIRO 

DE OLIVEIRA - OAB:276.194, Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 

32.500, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que a petição de fl. 

380/382 não atende às formas de peticionamento elencadas na 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimado o advogado 

subscrevente da petição, Dr. William Carmona Maya (OAB/SP 257.198) e 

Rafael Robson Andrade do Carmo (OAB/MT 23.119), para que regularize 

os autos, juntando ao feito a petição original, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13956 Nr: 61-03.1999.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Euzébio de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Marques de Oliveira, Eronides 

Monteiro da Silva, Jorge Ferreira Dias, Osmar Brunetta, Patrick Cravo 

Ferro, Roseli Iraci Dettek Brunetta, Basf S/A - Basf Brasileira S/A 

Indústrias Químicas, Fersol - Indústria & Comércio Ltda, Cláudio Antônio 

Canesin, Marúcia Vieira Lima Canesin, Eduardo de Mello Severo, Veranis 

Antônio Massochin, Idair Henrique Dias, Adama Brasil S/A, Silvanei 

Tonquelski Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963, Flávio Araújo Lemes Ferreira - OAB:12.263, MARCOS 

AURÉLIO DE ALMEIDA - OAB:27.914, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, CLAUDIO ANTÔNIO CANESIN - OAB:8.007/PR, 

Dania Maria Rizzo - OAB:13649/PR, Eduardo de Mello Severo - 

OAB:35821/PR, Gustavo Pelegrini Ranucci - OAB:41254/PR, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367-MT, JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT, Lasie Antônio Biolo - OAB:RS/79.919, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Renata Moreira de A . 

Vieira Neto - OAB:11.674-B, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878, Vagner Rubens D'Agostini - OAB:RS/78.362, vanessa 

pelegrini - OAB:10059

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217427 Nr: 1291-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Francisca de Souza, Lovani Marilei 

Faleiro, Raimundo Alves do Nascimento, Osvaldo Bertholdo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais 

Oliveira - OAB:GO 34.487

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 111/115.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 170433 Nr: 2796-18.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ely Cruvinel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Carlos Cunha Moni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria de Melo Santa Cruz 

Mesquita - OAB:15.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 19.NOMEIO como perito engenheiro agrônomo o Sr. Vinicius Melo 

Nogueira Silva, cadastrado no banco de dados do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, podendo ser encontrado na Rua Leonardo Vilas 

Boas, nº70, Bairro Centro, na cidade de Barra do Garças – MT, telefone:

(66) 9.9235-0200 email: contato@viniciusnogueira.agr.br, ressaltando que 

as partes ficarão responsáveis pelo adiantamento e rateio dos honorários 

periciais, nos termos do que dispõe o art. 95 , do CPC.20.INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os 

quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC).21.INTIME-SE o perito 

nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a 

nomeação, bem como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, 

§2º, CPC).22.Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para 

ulterior deliberação.23.No caso de aceitação da nomeação e 

apresentação dos honorários, INTIMEM-SE as partes, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias depositem os valores relativos aos 

honorários.24.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.25.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.26.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.27.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85269 Nr: 8374-35.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Pirani, Carlos Alberto Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALBERTO PIRANI, CNPJ: 

02734174000103 e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

ALBERTO PIRANI, Cpf: 41566122104, Rg: 658.112, Filiação: Benedito Pirani 

e Jarina Rodrigues de Amorim Pirani, brasileiro(a), atualmente 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 410,64 (Quatrocentos e dez reais e sessenta e 

quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Deverá pagar ainda o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roberto Araújo Sousa, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de setembro de 2018

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288845 Nr: 12329-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 18 de 

DEZEMBRO, às 13h15min.

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

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

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

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

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289036 Nr: 12434-02.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Alvim Bites Castro - 

OAB:88562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte autora para que no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 

especifique o endereço para a expedição do mandado, sob pena de 

impossibilidade de cumprimento.

 2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172619 Nr: 5665-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Gusmão Pinheiro - 

OAB:MT-17.251, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161806 Nr: 2785-23.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Oliveira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 11987-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 9. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido para realização de arresto online em contas do requerido, com 

fundamento no art. 837 do CPC/2015.10. Deste modo, RECEBO Como 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, não obstante, 

poderá a parte requerente adentrar com ação de danos morais 

separadamente. 11. DETERMINO que o requerido cumpra a obrigação de 

fazer consistente em efetuar a quitação dos lotes referentes ai parágrafo 

único da cláusula 2ª do acordo de compra e venda entabulado às paginas 

27/30 NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais). No mesmo prazo poderá o requerido impugnar, 

com fulcro no art. 818, p.u., CPC. 12. Decorrido o prazo, com ou sem 

pagamento, INTIME-SE as partes, no prazo de 10 (dez) dias, para se 

manifestarem com fulcro no art. 818, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 2886-31.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Pereira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barros da Silva, Eduardo Goes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Silva Vilela - OAB:MT 

15.212, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Márcia Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 

1.6043, Robson da Silva Carvalho - OAB:MT 16.588

 Vistos.

 1. Considerando a manifestação dos executados às fls. 287/288, onde 

informam que o bem alvo de restrição via RENAJUD (fl. 283), foi alienado à 

terceiro, anteriormente ao bloqueio realizado, tendo inclusive o adquirente 

se manifestado às fls. 294/305, pugnando pelo levantamento da restrição, 

prudente a prévia manifestação do exequente antes da análise do pleito.

2. Dessa forma, POSTERGO a análise dos pedidos de fls. 287/288 e 

294/305. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste acerca das informações apresentadas pelos executados.

 3. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volvam-me 

conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286653 Nr: 11017-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS FERREIRA TEODORO, MARIA JOSE RESENDE 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanilda Santeiro Teodoro Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA 

- OAB:27089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de comodato verbal , 

proposta por JONAS FERREIRA TEODORO e MARIA JOSE RESENDE 

TEODORO em face de AVANILDA SANTEIRO TEODORO. Foi pedido a titulo 

de tutela de urgência a reintegração de posse do imóvel rural “Fazenda da 

mata do quebra dente” situado no município de Torixoréu-MT. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 09/25.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300, CPC/2015): 

I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e II) perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo.

4. No caso concreto não se verifica a presença dos requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que, o requerente não 

demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

demonstrando que a parte requerida não se encontra na propriedade a 

ser reintegrada, tendo em vista que a citação da mesma deverá ocorrer 

em endereço diverso, conforme informado na inicial.

DISPOSITIVO

5. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.

 6. CITEM-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

8. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

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

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

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288584 Nr: 12205-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos conta, JULGO 

LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, em razão 

dos entendimentos pacíficos e já sumulados, nos termos do art. 332, I, do 

CPC/2015 e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.22.SEM custas e 

honorários advocatícios, uma vez que não houve sequer a formação da 

angularização processual.23.Expeça-se o necessário. 24.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205169 Nr: 6690-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Alessandro Soares Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o lapso temporal decorrido entre a petição retro (fl. 66), e 

o presente momento, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova o preparo da carta precatória expedida para a 

Comarca de Goiânia/GO (fl. 59), sob pena de impossibilidade no 

cumprimento da diligência.

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62432 Nr: 5610-47.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo das Máquinas Ltda, Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Jacomini - Me

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

OAB:MT 5.880-A

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 7. Assim, considerando a certidão de citação fl.26-v e os documentos 

juntados pela executada às fls. 142/145, DEFIRO o pedido de penhora 

online por meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome 

da empresa executada e da proprietária Sra. Aparecida de Jesus 

Jacomini. 8. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 
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execução, conforme cálculo apresentado. 9. Juntada a resposta do Banco 

Central, DETERMINO as seguintes providências: -cumprida integralmente 

ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 

e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual 

manifestação dos executados, também em 05 (cinco) dias. -não havendo 

constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. 10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 232449 Nr: 10803-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 142 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão negativa e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209158 Nr: 8995-85.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT, Ana Carolina de Jesus P. S. Scotton - OAB:MT 

20.659, ROMÁRIO RIBEIRO DA SILVA - OAB:19903/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a Resolução TJ-MT/TP nº 09, de 23 de agosto de 2018 e 

Portaria/Gab/01/2018 impulsiono os presentes autos para redistribuição 

para a Vara Competente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2336-07.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Therezinha Pinto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes, Sônia Maria de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLBER FERREIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:3.655-A-MT, Jorge Humberto Ramos Almeida 

dos Reis - OAB:13560/MT, Lincoln Martins Rodrigues de Castro - 

OAB:92000/SP, Társia Aparecida Rissato - OAB:SP-220.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarito Pereira - 

OAB:7.531-GO

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que houve o bloqueio parcial em 

contas do executado, conforme fl. 215 e verso e, em cumprimento a 

decisão de fl. 213, impulsiono os presentes autos para intimar o 

executado, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos, 

conforme § 3º, do artigo 854 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 263974 Nr: 15493-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro da Silva Filho

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:28442, 

ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651-B, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 71/91, são 

tempestivos. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 212522 Nr: 10975-67.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Alda Viana Ribeiro, Hello Lopes Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerente 

às fls. 235/248, é tempestivo e isento de preparo, uma vez que é 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 154/158), motivo pelo qual impulsiono 

os presentes autos para intimar requerido, via DJE, para que no prazo de 

15 dias, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 62432 Nr: 5610-47.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo das Máquinas Ltda, Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Jacomini - Me

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

OAB:MT 5.880-A

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não houve constrição de 

valores em contas do executado, conforme fl. 176 e verso e, em 

cumprimento a decisão de fls. 173/174, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 10 dias, requeira 

o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

aquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 64437 Nr: 7424-94.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rabelo de Moura - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 122, verso, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

acoste aos autos cálculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 83021 Nr: 6283-69.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosanea Miranda Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco de Oliveira, Isabel Batista de 

Oliveira, Otacílio Rosa, Claudionor Santana, Francisco Pereira Morais, 

Valdecir Maria de Jesus, Hellen Katiusci Domingues Moraes, Marilia 

Gouveia Lopes, Residência Assembléia de Deus Madureira, Claudemir 
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Cipriano de Carvalho, Francisco Carlos Dalmaro, Carlos de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMEIDA 

EDELBLUTH - OAB:23177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S 

CORBELINO - OAB:5037, Nadi Terezinha Martini - OAB:3306/MT, Raul 

Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a requerente constituiu novo 

advogado nos autos, conforme fls. 463/464 e, em cumprimento a decisão 

de fl. 446, impulsiono os presentes autos para intimar a requerente, via 

DJE, para que no prazo de 10 dias, proceda as diligências necessárias à 

citação dos requeridos Claudemir Cipriano de Carvalho e Otacílio Rosa, 

visto que não foram encontrados nos correspondentes endereços 

indicados nos autos (fls. 65/66 e 276/278).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 282676 Nr: 8693-51.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, Valdeci 

Correa Ramos Queiroz

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

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Certifico e dou fé que a impugnação aos embargos à execução são 

tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar a 

embargante para que, querendo, no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca de referida impugnação e requeira o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166926 Nr: 9537-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Araújo Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divino Pereira de Sousa - 

OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA OLIVEIRA 

MENDONÇA, para devolução dos autos nº 9537-11.2012.811.0004, 

Protocolo 166926, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40758 Nr: 529-88.2004.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Gilmar A. Subtil Godinho - OAB:MT/11.436, Luis 

Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIHNDY KELLY 

BIANQUINI, para devolução dos autos nº 529-88.2004.811.0004, Protocolo 

40758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271209 Nr: 1740-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa e Conforto Móveis Planejados Ltda, 

Osmar Borges Ribeiro, Maria Beatriz Pena Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devolução dos autos nº 1740-71.2018.811.0004, 

Protocolo 271209, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165036 Nr: 6981-36.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozenilda Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelfonso Bueno Silverio, Enivaldo Alves 

Pereira, Elza Alves de Oliveira, Gilmar Alves Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Eurípedes Ferreira Martins Junior - 

OAB:MT/20393, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 6981-36.2012.811.0004, 

Protocolo 165036, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49324 Nr: 839-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO COSTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:MT 14.932

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 839-60.2005.811.0004, Protocolo 

49324, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191086 Nr: 11092-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO JOÃO 

FERREIRA IGLESIAS, para devolução dos autos nº 

11092-92.2014.811.0004, Protocolo 191086, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238898 Nr: 15412-20.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA DANIELLY DA S BEZERRA, CLODES 

FERREIRA LOPES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Silva Oliveira - 

OAB:15.359-B M/S, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 15412-20.2016.811.0004, Protocolo 238898, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199774 Nr: 3601-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênia Maria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Julia de Jesu, DURCELINA REZENDE DE 

QUEIROZ SOUZA, Clarice Ribeiro de Oliveira, Dorsalina Freitas Oliveria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3601-97.2015.811.0004, Protocolo 199774, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245772 Nr: 3416-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada das informações 

econômico-financeiras às fls. 91/98 e, em cumprimento a decisão de fl. 89, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, requeira o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218406 Nr: 1881-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Custodio de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Aparecida O Scatigna - OAB:Oab 

-68723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a consulta realizada junto ao 

Sistema Infojud, conforme fl. 62 e, em cumprimento a decisão de fl. 61, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, requeira os meios cabíveis para fins de citação.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279356 Nr: 6821-98.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRdSM, JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRMM

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

7.402, Monia Daiane S. Almeida - OAB:7402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO de fls. 115/154, prazo QUINZE dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211733 Nr: 10528-79.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Roseli Schirmbeck de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Sebastião de Almeida, Joaquim Alves 

de Souza, Tereza da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Conforme autorizado pela Resolução TJ-MT/TP nº 09 e pela Portaria nº 

01/2018, impulsiono o presente feito, encaminhando-o ao Cartório do 

Distribuidor, para que seja realizada a redistribuição do mesmo, de acordo 

com as competências previstas na Resolução retro mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264747 Nr: 16013-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEI MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LIONILIA PEREIRA OLIVEIRA, 

Angélica Bonfim Martins de Oliveira, Alcione Martins Oliveira, Suelmy 

Martins Oliveira, RAIMUNDA MARTINS OLIVEIRA DOS SANTOS, Luiz 

Carlos Martins Oliveira, JPAdCM, DEBORA MARTINS FERREIRA, Joscimar 

Santos Martins, Luis Fernando Ferreira Martins, DENNIS MARTINS 

FERREIRA, MARCIELLI SANTOS MARTINS BARROS, FRANCIELE SANTOS 

MARTINS, LAÍS FERREIRA MARTINS, Cristiani da Silva Ferreira, Keila 

Christina Araújo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução das correspondências de fls. 30/31, certidões de fls. 33 e 35, 

bem como manifestação do Estado de fls. 38, prazo CINCO dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241065 Nr: 25-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emivaldo José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divino Pereira de Sousa - 

OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do interessado Elinei Santos da Luz Pereira, para 

manifestar-se acerca da petição de fls. 63, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 276521 Nr: 5107-06.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMHAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNMMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 46; bem como para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), conforme cotado pelo Sr. Oficial de Justiça na referida certidão, 

valor este que deverá ser recolhido exclusivamente através de guia 

emitida pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), comprovando nos autos o recolhimento, prazo CINCO 

dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198210 Nr: 2618-98.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Santana dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo da requerida, uma vez que esta manifestou pela 

realização de prova pericial.Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 

1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, às partes dentro de cinco 

(05) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias, para a apresentação do laudo pericial, a contar da data da 

realização da perícia.Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim 

de que se manifestem no prazo de 10 (dez). Decorrido o prazo 

certifique-se e venham os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241698 Nr: 451-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaltina Moreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra-Previ - Fundo Contábil do Município de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - 

OAB:67287, LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - OAB:15784, Maykon 

Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo da requerida, uma vez que esta manifestou pela 

realização de prova pericial.Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 

1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, às partes dentro de cinco 

(05) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias, para a apresentação do laudo pericial, a contar da data da 

realização da perícia.Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim 

de que se manifestem no prazo de 10 (dez). Decorrido o prazo 

certifique-se e venham os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271516 Nr: 1970-16.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de General Carneiro, Marcelo de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Amorim Vilela de Moraes, Rafael 

Rodrigues Pires, Mar Serviços e Construções Ltda, Elétrica Radiante 

Materiais Elétricos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação civil pública de responsabilização por atos de 

improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário c/c 

ressarcimento de danos ao erário municipal c/c liminar de indisponibilidade 

de bens, ajuizada pelo Município de General Carneiro, representado pelo 

senhor prefeito Marcelo de Aquino, em face de Magali Amorim Vilela de 

Moraes, Rafael Rodrigues Pires, Mar Construções Ltda e Elétrica Radiante 

Materiais Elétricos Ltda, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Narra a inicial, que na gestão da ex-prefeita Magali Amorim, esta teria 

contratado determinadas empresas para a construção de 02 (duas) obras 

de infraestrutura, sobre cujas edificações posteriormente restou apurado 

que não foram executadas de acordo com os respectivos projetos.

 As fls. 77 definiu a manifestação do Ministério Público nos autos.

As fls. 78/79 o Ministério Público Manifestou pela emenda a inicial, para 

que o autor acoste aos autos documentos que realmente comprove 

eventuais atos de improbidade realizada.

Analisando os autos bem como a documentação acostada, defiro o pleito 

ministerial.

Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, 

acostando os autos documentos que comprovem que os atos de 

improbidade administrativa teriam sido praticados pelos demandados, 

quais sejam, os certames licitatórios, contratos administrativos, projetos 

das obras, relatórios de medição, notas de empenho, liquidação, ordens 

de pagamento e notas fiscais de prestação de serviço, sob pena de 

indeferimento da mesma.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188080 Nr: 8743-19.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSG, Eudirene Maria de Souza, Poliana Ribeiro 

Rodrigues, VRG

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

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial e 

consequentemente:CONDENO o requerido ESTADO DE MATO GROSSO à 

reparação pelos danos morais sofridos pelos autores, cujo montante 

arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada, totalizando 

R$60.000,00 (sessenta mil reais) devendo incidir atualização monetária e 

juros de mora desde o evento danoso. Condeno o requerido ao pagamento 

de 10% de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. 

ISENTO a parte ré do pagamento das custas processuais, na forma do 

art.3º, Lei estadual 7.603/01.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 08 de outubro de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269691 Nr: 802-76.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir A. Betini - ME, Aldemir Alves Bettini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Intime-se o embargante pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

atender a determinação de fls. 19, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171200 Nr: 3834-65.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DATA DESIGNADA PARA 

EFETUAR A PERÍCIA DA SRA. EVA OLIVEIRA DA SILVA A SEGUIR: DIA 

01/11/2018 ÀS 08:00 NA CLÍNICA SALUTAR COMA DRA. ANA PAULA 

SALAMONI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177189 Nr: 11370-30.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orceny Leonel Vilela

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182605 Nr: 4330-60.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Moreira dos Santos, Leandro Antunes da Silva 

Barbosa, Maria de Lourdes Lima, Maria Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson da Silva Carvalho - 

OAB:MT 16.588, Weily Silva Santos - OAB:MT 14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181996 Nr: 3791-94.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocássia Leandra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Virgilio 

Bueno Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos 

alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso.Faculto desde já, nos 

termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, às 

partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentar 

quesitos.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, para a apresentação do laudo 

pericial, a contar da data da realização da perícia.Com a perícia nos autos 

abra-se vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 (dez). 

Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228480 Nr: 8046-27.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clecilia Maria Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria 

de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

Desentranhe a petição de fls. 70/100 e devolva ao seu subescritor, uma 

vez que não pertence aos autos.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283280 Nr: 9072-89.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. da Silva e Souza Costa & Cia Ltda, Terezinha da Silva 

e Souza Costa, Sirney da Silva Costa, Svetlana da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizado por T. da Silva e 

Souza Costa & Cia Ltda, Terezinha da Silva e Souza Costa, Svetlana da 

Silva Costa e Sirney da Silva Costa, em face da Fazenda Pública Estadual.

 Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 
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indicando as provas que porventura desejar produzir.

 DEFIRO o efeito suspensivo pretendido.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187883 Nr: 8589-98.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Raye de Aguiar, Diretor do 

Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, Prefeitura 

Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Tendo em vista que a exigibilidade da obrigação está suspensa nos 

termos do artigo 98, § 3º do CPC, intime-se o requerido Paulo César Raye, 

para no prazo de 10 (dez) dias demonstrar que deixou de existir a 

situação de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade em favor da autora.

Transcorrido o prazo, sem a efetiva comprovação, remetam-se os autos 

ao arquivo observando as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 52366 Nr: 1669-26.2005.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMOLLAR SOLENE OLIVEIRA ANGELIM DA SILVA, 

Maria Oliveira Hilário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Clínica 

Luciana, Valdo de Sousa, José Antonio Carlos da Mota, HÉLIA 

APARECIDA VEXEL FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, 

JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A, LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, WEINER LOPES FRANCO - OAB:28958/GO, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 VISTOS.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c dano patrimonial 

cc pedido de inversão do ônus da prova, ajuizada por Pamollar Solene 

Oliveira Angelim da Silva e Maria Oliveira Hilário, em face de Município de 

Barra do Garças – MT, Clinica Luciana, Valdo de Sousa e José Antônio 

Carlos da Mota, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

As fls. 420/421 deferiu a realização de perícia, sendo as fls. 540 nomeado 

o perito Silvonet Campos para atuar no feito.

As fls. 550 as autoras impugnaram a nomeação do perito outrora 

nomeado, sob o fundamento de que os profissionais de saúde de Barra do 

Garças possuem estreitos laços de amizade, o que poderá prejudicar a 

conclusão de laudo pericial.

As fls. 551/566 o requerido Valdo de Sousa impugnou os valores dos 

honorários periciais, sob o fundamento de excesso no valor apresentado.

 Quanto à pretensão dos autores, não observo qualquer impedimento ou 

suspeição, conforme artigo 467 do CPC, uma vez que não trouxe os 

autores qualquer informação acerca dos supostos laços de amizade entre 

os profissionais de saúde. Todavia, a fim de sanar qualquer nulidade a ser 

apresentada futuramente, oficie-se a secretaria municipal de saúde, 

solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias, no sentido de informar 

se o perito nomeado atua no quadro de servidores públicos da saúde 

deste município/requerido.

 Com relação ao excesso no valor da perícia, postergo a sua analise, para 

após a juntada do ofício solicitado acima.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155796 Nr: 7866-84.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Diesel - Comércio, Indústria de Veículos 

& Equipamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Atallah - OAB:18558 

OABMT

 DETERMINO:O desbloqueio integral do valor penhorado na conta junto ao 

Banco Bradesco, Agência n° 3292, Conta Corrente n° 15.555-1 de 

titularidade do executado Edgar Atallah. (extrato de bloqueio).Promova 

com o levantamento dos valores, em beneficio do executado, intimando-o 

para informar a conta para levantamento. Intime-se o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito nos autos, 

tomando as providências atinentes ao protesto da CDA do autos nos 

termos artigo 1º da lei 9.492/97. Não havendo no prazo concedido, 

manifestação dê ciência ao Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se 

expedindo alvará, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232895 Nr: 11132-06.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2.36, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 155/159 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que anulou a sentença de fls. 110/111.

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Justiça gratuita já deferida em sede recursal.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158900 Nr: 11653-24.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia C. Gomes Me, Sônia Cleide Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929
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 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de SÔNIA C. GOMES ME.

 À fls. 80, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pela 

executada em razão desta ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 Intimada para se manifestar a respeito do pedido retro, a parte executada 

concordou, à fls. 83, com a necessária extinção, expressando seu 

consentimento e anuência para o julgamento do feito, extinguindo-o com 

as baixas e anotações de estilo. Na oportunidade, requereu expedição de 

mandado competente ao Cartório de Registro de Imóveis local com a 

determinação de que seja dada baixa no registo da matrícula, quanto à 

penhora de outrora efetuada, e demais constrições existentes.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, com a concordância da parte executada, não 

justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações de estilo, especialmente no Registro nº 

04 da Matrícula nº 4.072.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85928 Nr: 9069-86.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Alto da Boa Vista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Jacomini Me, Agenor Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

À fls. 276, consta renúncia ao mandato expressamente disposta pelo até 

então patrono da parte autora, obedecendo-se à permissão descrita no 

art. 112 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que o processo já se encontra concluso por prazo 

razoável e que não há nos autos informação de que tenha havido, pelo 

autor, constituição de novo procurador, com fulcro no art. 76 do CPC, 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 10 (dez) dias, lapso temporal este que 

concedo também para o requerente constituir defesa inédita, ou, já a 

havendo, para informar aos autos tal constituição, com a respectiva 

procuração outorgando os poderes que entender cabíveis.

Nesse sentido, INTIME-SE, pessoalmente, o demandante, para, no prazo 

supramencionado, manifestar nos autos a respeito de sua defesa, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos 

para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194661 Nr: 301-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 194661 Diante do exposto, presentes os requisitos 

objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao regime aberto, fixando-lhe 

as seguintes condições: a) permanecer em recolhimento domiciliar das 

20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os 

sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar; b) não se 

ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano; c) 

comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades; d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo; 

e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém; f) Não fixar domicílio 

ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do 

Juízo da Execução Penal; g) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, 

devendo comparecer na Univar, às 13:00, munido de documentos 

pessoais, todos aos sábados pelor estante da pena. Atualize-se o cálculo 

de pena, incluindo como data-base o dia 10.07.2018, alterando o regime 

para aberto. Em fls.134/135, foi juntado o mandado de prisão nº 

0000301-30.2015.8.11.0004.01.0001-06, expedido em 09.05.2016, 

cumprido em 11.10.2018, no entanto, a motivação da prisão já foi 

analisada em decisão de fl.124, na qual foi concedida a liberdade em 

07.07.2018. Assim, revogo a prisão do reeducando, e determino a baixa 

do mandado de prisão no BNMP. Expeça-se alvará de soltura. No ato do 

cumprimento do alvará de soltura o Oficial de Justiça deverá indagar o 

reeducando se irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o 

reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado 

de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 15.10.2018 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 274507 Nr: 3781-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 214383 Nr: 12113-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 238990 Nr: 15466-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnathan José Ferreira, Enily Alves Paez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 
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OAB:MT 18.599, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:13.521-A/MT, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 230717 Nr: 9557-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauriston Balbino de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278691 Nr: 6439-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO ACASSIO PINTO SOARES, 

Filiação: Rita de Cassia Neres Soares e Genebaldo, brasileiro(a), 

estudante, Telefone 99212-0401. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Sr. Renato Acassio Pinto Soares acerca das 

medidas protetivas deferidas em favor de Elizangela Soares Ribeiro

Resumo da Inicial: A Sra. Elizangela Soares Ribeiro relata que é casad com 

o Sr. Renato Acassio Pinto Soares, estando separada de fato há 17 dias, 

e que desde então vem sofrendo ameaças de morte do cônjuge. Ao final, 

requer a aplicação de medidas protetivas.

Despacho/Decisão: Vistos. 1. Cuida-se de pedido de medida protetiva com 

fundamento na Lei 11.340/2006, em que a senhora ELIZANGELA SOARES 

RIBEIRO relata que é casada com o senhor RENATO ACASSIO PINTO 

SOARES, estando separada de fato há aproximadamente 17 dias, e que 

desde então vem sofrendo ameaças de morte do cônjuge. Ao final, requer 

a aplicação de medidas protetivas. 2. É O RELATÓRIO. DECIDO. 3. A Lei nº 

11.340/2006 criou mecanismos para coibir a violência doméstica contra a 

mulher em decorrência do que já dispunha o §8º do art. 226 da 

Constituição Federal. 4. E certo é que, com o advento da Lei Maria da 

Penha, as mulheres passaram a possuir uma maior proteção por parte da 

justiça, uma vez que priorizou as autoridades constituídas o atendimento à 

mulher em situações de violência doméstica e familiar. 5. No caso concreto 

é escorreita aplicação das medidas protetivas de urgência elencadas na 

Lei nº 11.340/06, objetivando resguardar a integridade psicofísica da 

vítima. DISPOSITIVO 6. Diante do exposto e por tudo mais que nos autos 

consta, com fulcro na Lei nº 11.340/06, DETERMINO como medidas 

protetivas de segurança: a. SUSPENSÃO da posse/RESTRIÇÃO do porte 

de armas pelo ofensor; b. AFASTAMENTO do agressor do lar, domicílio ou 

local de convivência; c. A PROIBIÇÃO do agressor de se aproximar da 

ofendida, dos seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros; d. A PROIBIÇÃO do agressor de manter contato com 

a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; e. A PROIBIÇÃO do agressor de frequentar a residência da 

vítima e seu local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; f. SEPARAÇÃO DE CORPOS. 7. NOTIFIQUE-SE ao 

Delegado de Plantão. 8. Ciência ao Ministério Público. 9. Cumpra-se, 

SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDAD

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinícius Santos 

Rodrigues, digitei.

Barra do Garças, 15 de outubro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 278347 Nr: 6255-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:Intimação

Prazo:30

Intimando:Réu(s): João Abadiu dos Santos Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Endereço Não Informado, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Finalidade:Intimação do Sr. João Abadiu Santos acerca das medidas 

protetivas defefridas em favor de Sebastiana alves de Souza

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Trata-se de representação para aplicação de medidas protetivas 

formulada pela autoridade policial em favor de SEBASTIANA ALVES DE 

SOUZA, diante da perseguição e violência física praticada pelo 

companheiro JOÃO ABADIU DOS SANTOS.

O pedido formulado veio acompanhado do termo de declarações e boletim 

de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia, tendo a vítima pedido 

pela aplicação de medidas protetivas de urgência.

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Decido.

Trata-se de Representação para aplicação da Medida de Proteção supra 

elencada, sob argumento de que JOÃO ABADIU DOS SANTOS praticou 

violência física em face de SEBASTIANA ALVES DE SOUZA.

A Lei 11.340/2006, dentre seus dispositivos, assegura que:

Art. 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Consoante a previsão legal disposta no artigo 19, da lei nº. 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação 

de medidas para fim de coibir a violência acometida pelo ofensor, de 

acordo com o relatado nos autos, tendo em vista que teria agredido 

fisicamente, bem como invadido a residência da vítima para agredi-la.

 Desta forma, a medida se impõe para que se evitem prejuízos e cumpra 

com a proteção que ora é dada pelo Estado.

Por sua vez, o artigo 19, §1º da lei 11.340/2006, permite de ofício a 

aplicação imediata das medidas protetivas de urgência, consoante 

prescreve, ipsis litteris:

As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

 Como se vê, a nova lei busca avanço e celeridade na solução dos 

problemas da mulher agredida, sendo permitido fixá-las de ofício, nos 

termos do requerimento da autoridade policial.

Assim, constatada, em tese, a violência doméstica praticada pelo ofensor, 

as medidas necessárias se impõem a fim de proteger a incolumidade da 

ofendida, e por isso aplico de imediato e a requerimento da vítima as 

medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino:

1. Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros;

2. Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, por qualquer 

meio de comunicação;

3. Proibição do autor da violência de frequentar o seguinte local: 

residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 

da ofendida.
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Determino, ainda, ao agressor que compareça, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade em grupo, a 

fim de que participe de 04 (quatro) módulos reflexivos semanais 

específicos para supostos agressores em cumprimento de medidas 

protetivas.

Oficie-se ao CREAS dando informação da obrigação do indiciado de 

comparecer para os atos. Em caso de não comparecimento do agressor 

no prazo assinalado, deverá ser comunicado este Juízo para as devidas 

medidas.

Deixo de fixar as demais medidas requeridas diante de sua impertinência, 

incompatibilidade e/ou a necessidade de instrução probatória.

 Desta forma, aplico a medida determinada no §4º do artigo 22, e estipulo 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja 

descumprimento das medidas protetivas impostas, concernentes a 

obrigação de fazer atinente a disposição do artigo 461 do Código de 

Processo Civil.

 Comunique-se a douta autoridade policial desta decisão, para em caso de 

resistência do representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma 

que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006.

 Intime-se a vítima, primeiramente, como determina o art. 21, da Lei n. 

11.340/2006, bem como para, querendo, que procure atendimento jurídico 

perante a Defensoria Pública desta Comarca.

 Intime-se o agressor, para que tenha ciência integral desta decisão e 

cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, consignando que em caso 

de descumprimento poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO.

 Frise-se, ainda, que o descumprimento de medidas protetivas é crime, 

podendo ensejar a prisão em flagrante do denunciado, pelo cometimento 

do delito previsto no artigo 24-A, da Lei nº. 11.340/06.

Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer a leitura de todo o 

conteúdo desta decisão ao agressor para o cumprimento das medidas 

protetivas.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses da concessão das medidas 

protetivas, sem que haja notícia ou comunicação de novos fatos por parte 

da vítima envolvendo o agressor que ensejem o descumprimento das 

presentes medidas, determino a revogação das medidas concedidas, bem 

como o arquivamento dos autos com as baixas e estilos.

Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito policial caso seja 

protocolado neste juízo.

Em virtude da urgência da medida, servirá a presente como mandado de 

intimação.

Intime-se e se cumpra COM URGÊNCIA.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA LEITE CARVALHO MACHADO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011201-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELDO JACARANDA JUNIOR (REQUERENTE)

INGRID MOTA GUERRA JACARANDA (REQUERENTE)

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

DIVINA MARIA DA SILVA ODA (REQUERIDO)

RAIZA SILVA ODA (REQUERIDO)

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2. Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES LOPES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/11/2018, às 14h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI LOPES IRIBARREM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/11/2018, às 15h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ADILINO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/11/2018, às 15h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012189-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ALDEMIR A BETTINI - ME (EXEQUENTE)

ALDEMIR ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

8012189-88.2014.8.11.0004 Valor da causa: $6,750.00 ESPÉCIE: [VALOR 

DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ALDEMIR A BETTINI - ME 

Endereço: Rua BOROROS, 930, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 Nome: ALDEMIR ALVES BETTINI Endereço: Rua BOROROS, 

930, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEVERINO GOMES DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que no prazo de 15 (quinze) dias 

compareça a Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais, 

sito no endereço acima indicado, para assinar o Termo de Penhora 

expedido nos autos. BARRA DO GARÇAS, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA CARVALHO ASSIS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALIBIO KLEIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/11/2018, às 15h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLOVIS BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J VALTAIRES M.DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA 

MELO PROCESSO n. 1001428-78.2018.8.11.0004 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLOVIS BENTO DA 

CRUZ Endereço: SÃO SEBASTIÃO, 453, DOMINGOS MARIANO, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: J VALTAIRES 

M.DE CARVALHO Endereço: RUA FRANCISCO LIRA, S/N, FORUM 

CARTORIO DISTRIBUIDOR, CAMPINAS, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial 

de Barra do Garças Data: 28/11/2018 Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/11/2018, às 16h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MARTINS GOMES (ADVOGADO(A))

COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME (REQUERIDO)

CORAMELLA - COUROS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Coramella Couros Ltda – ME, designada para o dia 28/11/2018, 

às 17h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MARTINS GOMES (ADVOGADO(A))

COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME (REQUERIDO)

CORAMELLA - COUROS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Coramella Couros Ltda – ME, designada para o dia 28/11/2018, 

às 17h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HUGO HENRIQUE UHDRE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIANE MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial 

de Barra do Garças Data: 30/11/2018 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 16 de outubro de 2018. Rodrigo Adriano Demétrio 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para apresentar contrarrazões aos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001478-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

FATIMA DE MIRANDA BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SIQUEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Polo Ativo FATIMA DE MIRANDA BARBOSA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A): MYKE BRENDON 

BORGES, para se manifestar, informando se o polo passivo realizou o 

pagamento do débito ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR TAVARES DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/11/2018 Hora: 13:20 

(Horário de Cuiaba)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011222-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINALVA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 8011222-38.2017.8.11.0004; Valor 

causa: $19,213.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 10/10/2018. BARRA DO GARÇAS, 16 de 

outubro de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 
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DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011383-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GABRIEL LUIZ ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Polo Ativo: ARNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A): GABRIEL LUIZ 

ESTEVES, para se manifestar, informando se o polo passivo realizou o 

pagamento do débito ou continuidade do feito apresentando pedido de 

execução de sentença e cálculo do débito devidamente atualizado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARTINS DUARTE TEODORO (REQUERENTE)

RENATO HENRIQUE SILVA (REQUERENTE)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES (ADVOGADO(A))

SAVIO BRUNE DE AMARAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 8010067-34.2016.8.11.0004; Valor 

causa: $21,125.70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 10/10/2018. BARRA DO GARÇAS, 16 de 

outubro de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 280162 Nr: 7298-24.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonhner J. de Lara Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA 

- OAB:17912/O

 C E R T I D Ã O

Em tempo, certifico, para os devidos fins que se fizer necessário, que na 

data de 11 de outubro de 2018, foi realizada a audiência de conciliação do 

processo acima descrito. Na ocasião, foi informado à vítima acerca do 

prazo decadencial de 06 (seis) meses para oferecimento de queixa, a 

partir da data em que tomou conhecimento da autoria delitiva. Todavia, 

equivocadamente, lhe foi informado que referido prazo teria começado a 

partir de 16 de março de 2018, ou seja, data em que a vítima registrou o 

boletim de ocorrência. Porém, após as audiências, analisando melhor os 

autos, verificou-se que a vítima tomou conhecimento da autoria delitiva 

apenas na dada de 25 de maio de 2018, conforme fls. 09, a partir da qual 

começou o prazo decadencial para oferecimento de queixa. É o que me 

cumpre certificar. Barra do Garças/MT, 11 de outubro de 2018.

 Leandra Ribeiro de Sousa Nunes

Conciliadora

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. C. (EXEQUENTE)

V. C. C. (EXEQUENTE)

V. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. B. (EXECUTADO)

D. P. B. (ADVOGADO(A))

A. M. F. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000295-63.2016.8.11.0006 AUTOR: ANA MARIA FERRAZ BERNARDO 

RÉU: LUCAS ZARUR BERNARDO Vistos etc. Proceda-se a imediata 

retificação dos polos ativo e passivo e a conversão do feito em 

cumprimento de sentença conforme já determinado anteriormente. Tendo 

em vista a manifestação do Exequente (ID 13148564), intime-se o 

Executado Lucas Zarur Bernardo no endereço indicado. Defiro, ainda, a 

expedição de certidão de distribuição de ações conforme requerido pelo 

Exequente. Concluída as intimações, certifique-se o decurso do prazo 

para impugnação e eventual apresentação tempestiva desta. No silêncio, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens de propriedade do 

devedor, tantos quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos 

do art. 523, § 3.º, do Código de Processo Civil. Em não sendo localizados 

bens passíveis de penhora dos Executados, intime-se o Exequente a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cáceres, 17 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. C. (EXEQUENTE)

V. C. C. (EXEQUENTE)

V. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. B. (EXECUTADO)

D. P. B. (ADVOGADO(A))

A. M. F. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000295-63.2016.8.11.0006 AUTOR: ANA MARIA FERRAZ BERNARDO 

RÉU: LUCAS ZARUR BERNARDO Vistos etc. Proceda-se a imediata 

retificação dos polos ativo e passivo e a conversão do feito em 

cumprimento de sentença conforme já determinado anteriormente. Tendo 

em vista a manifestação do Exequente (ID 13148564), intime-se o 

Executado Lucas Zarur Bernardo no endereço indicado. Defiro, ainda, a 

expedição de certidão de distribuição de ações conforme requerido pelo 

Exequente. Concluída as intimações, certifique-se o decurso do prazo 

para impugnação e eventual apresentação tempestiva desta. No silêncio, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens de propriedade do 

devedor, tantos quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos 

do art. 523, § 3.º, do Código de Processo Civil. Em não sendo localizados 

bens passíveis de penhora dos Executados, intime-se o Exequente a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cáceres, 17 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LUCIANE PEDROSA DA SILVA SANTIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CYPRIANO PEREIRA SANTIAGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000822-15.2016.8.11.0006 AUTOR(A): LUCIANE PEDROSA DA SILVA 

SANTIAGO RÉU: CYPRIANO PEREIRA SANTIAGO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Inventário dos bens deixados pelo de cujus Cypriano Pereira 

Santiago. Analisando detidamente aos autos verifico que o presente feito 

foi distribuído em 13/07/2016, sendo a Sra. Luciane Pedrosa da Silva 

Santiago nomeada inventariante e, apesar de devidamente intimada 

através de seu Advogado e pessoalmente para apresentação das 

primeiras declarações, até a presente data não o fez, o que vem 

prejudicando o andamento processual. Assim, como resta devidamente 

demonstrado a desídia da inventariante, sua remoção é medida que se 

impõe. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO - REMOÇÃO DO 

INVENTARIANTE - INVENTÁRIO - DESÍDIA E INÉRCIA DO AGRAVANTE NO 

CUMPRIMENTO DO MUNUS DA INVENTARIANÇA - REMOÇÃO - MEDIDA 

QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO. Age com desídia o inventariante 

que não apresenta as primeiras declarações no prazo, mesmo após 

intimado por diversas vezes, bem como não atende determinação para 

retificar a ação de inventário, situação que recomenda a sua substituição 

por outro que possa, efetivamente, dar célere andamento ao processo, 

rumo ao seu final. (AI 131579/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 

03/11/2015) INVENTÁRIO - REMOÇÃO EX OFFICIO DO INVENTARIANTE - 

DESÍDIA COMPROVADA. Restando incontroversa a desídia do 

inventariante no desempenho de seu mister, a ponto de comprometer o 

celere andamento do feito, torna-se impositiva sua destituição do cargo de 

inventariante, ante a nótoria violação ao disposto no art. 995 do CPC, com 

observância ao art. 125 do mesmo digesto, e art. 5º, inc. LXXVIII, da 

CF/88, que estabelece o postulado constitucional da razoável duração do 

processo. (AI 18129/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2010, Publicado no DJE 

13/07/2010) Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do 

CPC, removo a Sra. Luciane Pedrosa da Silva Santiago do cargo de 

inventariante e, por consequência, nomeio em substituição a Sra. Lucelene 

da Silva Santiago, independentemente de termo de compromisso. E, 

dando-se prosseguimento ao feito, intime-se o procurador da inventariante 

para cumprimento da determinação de ID 1594800, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Expeça-se o necessário. Intime-se pessoalmente a herdeira ora 

nomeada. Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 2 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 112417 Nr: 7236-85.2012.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE LUDGERO DA SILVA, JULIO CESAR LUDGERIO 

DA SILVA, JULIANA LUDGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE FERNANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para que seja expedido 

MANDADO com a finalidade de intimar as partes para que compareçam no 

Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania – CEJUSC para 

Conciliação no dia 05.12.2018 ás 13horas, como solicitado as fls. 46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 20149 Nr: 316-72.1987.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC, CBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Vistos etc.

Expeça-se mandado ao Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de 

Cáceres/MT para que proceda ao levantamento da averbação ocorrida na 

matrícula de nº 21.922, referente à existência da presente ação, conforme 

determinado às fls. 90, vez que o processo foi extinto sem análise de 

exame de mérito.

Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132822 Nr: 1622-36.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARCIO FONSECA DA 

SILVA - OAB:12384, RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a noticia do falecimento da meeira, bem como o fato de o peticionante 

de fls. 221 ser o procurador legal de todos os herdeiros, intime-se os 

inventariante, através do causídico subscritor, para que informe nos autos 

se pretendem a cumulação do inventário dos bens dos genitores 

falecidos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo a pretensão dos herdeiros, que procedam com a regularização do 

feito, retificando as primeiras declarações, no mesmo prazo.

Outrossim, considerando a situação do espólio no que concerne aos bens 

e dívidas, suspendo o andamento do presente feito, até que sejam 

habilitados todos os credores do "de cujus".

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186460 Nr: 6043-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA - OAB:21373/o

 Vistos etc.

Tendo em vista que as partes nestes autos são as mesmas dos autos de 

medida protetiva sob o código de nº 238594, por meio da qual a guarda 

dos filhos foi concedida a autora, onde foi procedida à inquirição dos 

genitores, determino a juntada de cópia do DVD, bem como se translade 

cópia da decisão proferida.

Após, expeça-se carta precatória a Comarca de Salto do Céu/MT, 

instruindo-a com as cópias necessárias, a fim de que as testemunhas de 

fls. 145 sejam ouvidas em audiência a ser designada pelo Juízo 

deprecado.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 208421 Nr: 8966-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SABAKU HAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO WASCHECK FORTINI 

- OAB:23069, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6222 

OAB/GO, OTÁVIO ALVES FORTE - OAB:GO 21490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 
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RYOYU HAYASHI - OAB:

 Vistos etc.

Ante a noticia do falecimento da meeira, intime-se a parte autora para 

regularização do polo passivo, a fim de dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para a análise do pedido de fls. 

362/363.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 225127 Nr: 10768-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDRB, VSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: D.R.S. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder a guarda definitiva do 

adolescente Daniel Rosendo Silva e Anderson Bilque Damião a avó 

paterna Aparecida Silva Mota Damião, nos termos dos artigos 33 e 

seguintes da Lei nº 8.069/90. Expeça-se Termo Definitivo de Guarda.Sem 

custas, haja vista que o requerente é beneficiário da justiça 

gratuita.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Após o 

trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 208323 Nr: 8894-08.2016.811.0006

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SABAKU HAYASHI, LUCIANO 

AKIRA HAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:1459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 Vistos etc.

Ante a noticia do falecimento da meeira nos autos em apenso, intime-se a 

parte autora para regularização do polo passivo, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para a análise do pedido de fls. 

362/363.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136760 Nr: 5994-28.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMC, SMLCP, EDMG, LMLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 MT, VINICIUS EDUARDO LIMA 

PIRES DE MIRANDA - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR a parte requerida apresentar 

MEMORIAIS FINAIS no prazo 10 (dez) dias como determinado no decisão 

de fls. 668.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91366 Nr: 6522-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Freitas - OAB:13505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a requerida como 

solicitado as fls. 148..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 237094 Nr: 5968-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA, ELDS, EDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA - 

OAB:21033/O, ELIEZER JOSÉ TEIXEIRA - OAB:21149/O, VINICIUS 

URAITAN MACENO ANTUNES - OAB:24409/O

 Em cumprimento ao despacho de fls. 54, certifico que não foi apresentada 

a contestação pelos requeridos, haja vista o não cumprimento das Cartas 

Precatórias de fls. 48/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 92628 Nr: 7762-57.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Inventário pelo rito de arrolamento comum dos bens 

deixados pelo falecimento de Cezarina Feliciana dos Santos, sendo 

nomeada inventariante Cecília dos Santos Silva.

As primeiras declarações foram prestadas às fls. 20/21.

Todos os herdeiros, devidamente intimados, concordaram com as 

primeiras declarações e constituíram o mesmo causídico da inventariante 

(fls. 75/91).

Às fls. 107/108 foi informado o falecimento da herdeira Oscarlina dos 

Santos Conceição e requerida a habilitação de seus herdeiros nos autos.

Às fls. 130/134 foi juntado plano de partilha amigável.

Às fls. 136/138 consta certidão negativa de débitos das Fazendas Pública 

Federal, Estadual e Municipal.

Guia de ITCD quitada às fls. 141/144..

Posto isso, HOMOLOGO para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o inventário processado em virtude do falecimento de Cezarina 

Feliciana dos Santos, contemplando o bem móvel descrito nestes autos, à 

herdeira Irene de Paula Mendes, com fundamento no artigo 654 do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o formal de partilha e carta de 

adjudicação.

Intimem-se e cumpra-se.

Em seguida, arquive-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 44996 Nr: 3416-05.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODCRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, JOSE OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Inventário pelo rito de arrolamento comum dos bens 

deixados pelo falecimento de Aecio de Souza Pinto, sendo nomeada 

inventariante Olazil do Carmo Ribeiro Pinto.

As primeiras declarações foram prestadas às fls. 39/51.

Guia de ITCD quitada, às fls. 49/495 e 550.

O plano de partilha foi juntado às fls. 551/567.

Às fls. 568/569 consta certidão negativa de débitos da Fazenda Pública 

Federal e Municipal.

Posto isso, HOMOLOGO para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o inventário processado em virtude do falecimento de Aecio de 

Souza Pinto, contemplando o bem móvel descrito nestes autos, à herdeira 

Irene de Paula Mendes, com fundamento no artigo 654 do CPC.

Consigno, entretanto, que a expedição dos respectivos formais de partilha 

FICA CONDICIONADA à prévia apresentação da certidão negativa de 

tributos referente à Fazenda Estadual, atualizada.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o formal de partilha, bem como os 

alvarás requeridos às fls. 567.

Intimem-se e cumpra-se.

Em seguida, arquive-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22276 Nr: 2997-87.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJF, WCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que a tentativa de penhora “on-line” restou infrutífera, 

intime-se o exequente para manifestar se persiste o interesse acerca do 

pedido formulado em fls. 407, e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10(dez) dias.

Ademais, cumpra-se conforme já determinado em fls. 417, procedendo-se 

o necessário para levantamento do valor deposito nos autos, conforme 

informado em oficio do banco do Brasil (fls. 370)

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173655 Nr: 8967-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATÁLIA SOUSA MARANHÃO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, certifique-se se a decisão de fls. 133 foi integralmente 

cumprida.

Certifique-se, ainda, se foi integralmente cumprida a decisão de fls. 172, 

com a liberação do valor de R$ 38.738,89 à inventariante, conforme 

cálculo atualizado de fls. 166/169.

Uma vez verificada tais determinações, restando dinheiro vinculado aos 

autos, os valores deverão ser devolvidos à Central de Precatórios, haja 

vista os diversos depósitos efetuados de forma equivocada pela Fazenda 

Pública Municipal.

Após, nada sendo requerido, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136780 Nr: 6018-56.2011.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto - OAB:, 

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT, LUIZ 

FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA - OAB:, FERNANDO 

CESAR LOPES PIVA - OAB:9715-B/MT, MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc.

Tendo em vista a discordância de valores apresentados para liquidação 

de sentença, intime-se a parte autora, via advogado constituído através de 

DJE, para que manifeste acerca de petição de fls. 111/119.

 Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003068-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. S. (ADVOGADO(A))

E. G. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1003068-13.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: EVA GOMES NETO Endereço: rua d, s.n., casa, doze de 

agosto, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ 

RAMOS SILVA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da ação, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Eva Gomes Neto, 

através de sua procuradora advogada, propôs à Ação Declaratória de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem, fundamentada no Artigo 

1.723 do Código de Processo Civil e na Lei nº. 9.278/1996 e nos moldes do 

artigo 4ª e seguintes do CPC, para efetiva comprovação de União Estável 

de seu falecido companheiro Luiz Ramos Silva. A Requerente conviveu 

maritalmente durante 30 (trinta) anos em regime de união estável, com Luiz 

Ramos Silva, falecido em 06 de setembro de 2008. Ele trabalhava em 

fazendas na condição de empregado rural para sustentar a família. 

Tiveram quatro filhos, porém nenhum foi registrado em nome do pai. 

Devido à falta de instrução, ANTE O EXPOSTO, REQUER a Autora, 

PRELIMINARMENTE que lhe seja deferido o benefício da JUSTIÇA 

GRATUITA, tendo em vista que não dispõe de recursos para arcar com 

custas e despesas processuais, bem como requer: Celeridade na 

tramitação processual pelo fato da parte autora estar pleiteando a pensão 

por morte e necessitar da sentença declaratória para a efetivação, deste 

direito. A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente ação, sendo declarada, por 

sentença judicial, a união estável em que convivia o casal (Eva Gomes 

Neto e Luiz Ramos Silva ), para todos os fins de direito, inclusive 

trabalhistas e previdenciários. DECISÃO: Vistos etc. Admito a emenda à 

inicial. Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Citem-se 

eventuais terceiros interessados juridicamente via edital. Decorrido e 

certificado o decurso do edital, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 
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que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA 

APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 16 de outubro de 

2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004011-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

LEIDISMAR FURTADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1004011-30.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: SIMONE 

PEREIRA ROCHA Endereço: avenida getulio vargas, 81, centro, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: LEIDISMAR FURTADO DA SILVA Endereço: 

av. getulio vargas, 81, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado, nos termos do art. 

734, § 1º, do Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: LEIDISMAR 

FURTADO DA SILVA e SIMONE PEREIRA ROCHA, através do seu 

advogado e em comum acordo, com espeque no art. 1.639, § 2º do Código 

Civil Brasileiro, art. 734 do Novo Código de Processo Civil e demais 

diplomas aplicáveis, propôs à AÇÃO DE MUDANÇA DE REGIME DE BENS 

C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DECISÃO: Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Citem-se eventuais terceiros interessados via edital nos 

termos do art. 734, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

do edital e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 

16 de outubro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005768-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. C. (REQUERIDO)

F. S. A. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005768-59.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PEDRO PAULO COLARINO 1 – Considerando a petição de ID. 15924810 e 

os documentos anexados, com fundamento no princípio da não surpresa, 

expressamente extraído dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, 

bem como com supedâneo na garantia do devido processo legal, visando 

conferir o efetivo contraditório, INTIME-SE a parte autora, para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste a respeito, pugnando o 

que entender de direito. 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005400-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

ANA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 29 de novembro de 2018 às 17:00 hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003648-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 21 de novembro de 2018 às 13:30hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005348-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOURIVAL FERREIRA GOMES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 28 de novembro de 2018 às 17:00 hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005421-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 07 de dezembro de 2018 (SEXTA-FEIRA), 

ressaltando que o atendimento será realizado das 8horas às 12horas, e 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196986 Nr: 1602-69.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITIELE SANTANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia no dia 06/12/2018 a 

partir das 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167687 Nr: 4420-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO FLORES, ESPÓLIO DE MAURO 

JORGE DA CUNHA FILHO, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, AILTON 

BERNARDES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, GILSON 

VIEIRA BARBOSA, HELIO BERNARDO DE SANTOS, ONOFRE GONÇALVES 

DE LIMA, GILSON FERREIRA DA ROCHA, DAVID ALEXANDRE DE LIMA, 

LUCIENE DA SILVA LIMA, DIMAS DA SILVA COSTA, JOSE EUGENIO 

FILHO, MILTON ALVES DE LIMA, DORACI GONÇALVES SOUZA ROCHA, 

JOSE VELOZO FILHO, JUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, DANERSON 

PIRES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

425/433).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86887 Nr: 2374-76.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DOS SANTOS SILVA, CARLOS ORLANDO 

DOS SANTOS SILVA, JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA, CLAUDEMIR 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO, 

GILSA DOS SANTOS CAEXETA, MARIA IVONE DA SILVA, REGINALDO 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, JANIR DOS SANTOS SILVA, ODILSON 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CATARINA DA SILVA COSTA, 

CELESTINO JOSÉ DA SILVA, NORBERTO JOSÉ DA SILVA, FLAVIANO 

ROSA DE SENNA FILHO, BERNARDINO BRAGA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA, ANTONIO LICA, CLEITON TUBINO SILVA, IZAURA BATISTA DA 

SILVA, MARIANA DA SILVA MENDONÇA, MARIA DOMINGAS DA SILVA 

BRAGA, EROTILDES CONCEIÇÃO DA SILVA LICA, DARLISE HASPER 

MUNIZ TUBINO DA SILVA, NILSON MENDONÇA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 

ADEMAR JOSÉ DA SILVA, IVONE DA SILVA, JOSE MARCIO DA SILVA, 

CLEODITE DA SILVA, EVANDRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

EDITE DA SILVA, ILCA DA SILVA, ISABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, ELEN SANTOS ALVES 

DA SILVA - OAB:12830/MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requeridas, por meio de seus adogados, legalmente 

constituídos, para apresentarem memoriais escritos no prazo de 

15(quinze)dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 6120-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BAÍA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, 

VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:6381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 Código: 101025

 DECISÃO

1 – Considerando o pedido de fl. 429, este juízo CANCELA a audiência de 

instrução anteriormente marcada para o dia 17/10/2018.

2 – No que tange ao pedido de intimação do Estado e do Município, importa 

esclarecer que todos os entes foram devidamente intimados (fls.330-v), 

deixando de se manifestar, portanto INDEFERE-SE o pedido de intimação 

das Fazendas Municipal e Estadual.

3 - Em relação ao pedido específico de intimação da União, verifica-se que 

já houve intimação e manifestação às fls. 220/221 e 352/354 pugnando 

pela apresentação de novos documentos. Diante disso, CERTIFIQUE o 

Senhor Gestor o cumprimento do item “c” do despacho de fl. 355 dos 

autos.

4 – Caso a União não tenha sido novamente intimada com as cópias dos 

documentos mencionados às fls. 352/354, INTIME-SE, expedindo-se o 

necessário.

5 - DEFERE-SE o pedido de fl. 429 para suspensão temporária do feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de protocolo do pedido.

6 – Após o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação das 

partes, CERTIFIQUE-SE e remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197367 Nr: 1886-77.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA PATRICIA DE CAMPOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia no dia 06/12/2018 a 

partir das 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6566 Nr: 1181-80.1996.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 INTIMAÇÃO - PARTE CREDORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte credora, na pessoa 

de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, informe nos 

autos os dados dos causídicos ora representantes da ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS, com fito de que assim possam ser 

devidamente habilitados no feito para fins de futura intimações via sistema 

Apolo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196980 Nr: 1596-62.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONISSON MESSIAS DE SOUZA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia no dia 06/12/2018 a 

partir das 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149408 Nr: 8058-74.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE ARAUJO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFTWARE PLENACORRETORA E 

INFORMÁTICA, CREDIFACIL CASA DE CRÉDITO, BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469A MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160736 Nr: 8551-17.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE ARAUJO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFACIL CASA DE CRÉDITO, BV 

FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133465 Nr: 2337-78.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 
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OAB:8117/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para manifestarem-se e requererem o que entenderem de 

direito, tendo em vista que os autos retornaram do Tribunal de Justiça no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196849 Nr: 1557-65.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia no dia 06/12/2018 a 

partir das 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197364 Nr: 1883-25.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA APARECIDA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia no dia 06/12/2018 a 

partir das 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196988 Nr: 1604-39.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLÉCIO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para comparecerem à perícia no dia 06/12/2018 a 

partir das 13h, que se realizará no fórum da Comarca de Cáceres - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 1742-55.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a 

parte exequente, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 4534-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLC, ESDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

 Analisando os autos verifica-se que o autor manifestou interesse nos 

bens localizados alhures via pesquisa Renajud (fls. 339 e 343/345). Neste 

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, apresente nos 

autos os dados da localização dos veículos citados, visando incluir 

restrição de transferência e futura efetivação da avaliação, penhora e 

remoção.

 Outrossim caso a parte demandante manifeste pelo não interesse nos 

aludidos bens indicados na pesquisa Renajud, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, promovendo o 

andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189908 Nr: 8219-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI DE LARA MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMARDO EUGENIO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a 

parte requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003035-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003035-23.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA RODRIGUES RÉU: CEZARE PASTORELLO MARQUES 

DE PAIVA Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA 

APARECIDA RODRIGUES, atacando a decisão prolatada no id. 14730867, 

sob o argumento de que referido decisum apresenta omissão. Os autos 

vieram conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração. No caso dos autos, este Juízo 

entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste 

qualquer omissão na decisão atacada. Isso porque a decisão que deferiu 

a liminar de reintegração de posse consignou que ela se daria na forma 

pleiteada na inicial. Ou seja, todos os pedidos que envolvia o acesso à 

área comum do imóvel estão abarcados. Aliás, na própria decisão restou 
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mencionado que: “A própria contranotificação sobredita faz menção 

explícita acerca da existência de uma espécie de condomínio (composse) 

entre os moradores do local, com rateio de despesas com fornecimento de 

água, iluminação, estradas de acesso, portão eletrônico etc., de modo a 

tornar incontroversa a relação jurídica entre os co-possuidores e 

co-proprietários de imóveis na área integrante do total que fora usucapido 

pelo requerido.” Logo, não restou omissa a decisão, uma vez que abarcou 

todos os pedidos constantes da exordial, como consignado. Eventual 

inovação da parte autora, quanto a eventual pedido que não restou 

expresso na petição inicial, não pode ser acrescentado por força do 

presente recurso. Depois, eventual descumprimento pela parte 

demandada de quaisquer dos atos abarcados pela decisão liminar deverá 

ser arguido pela parte autora, oportunidade em que poderá requerer a 

adoção de medidas coercitivas, que serão apreciadas pelo Juízo. Assim, 

no caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, obscuridade ou 

contradição na decisão atacada, que deve ser compreendida entre a 

fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes 

erros materiais a serem corrigidos. Forte em tais razões, ausentes os 

pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE 

dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser 

mantida em sua integralidade, ex vi do artigo 1.022 do CPC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 37,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de intimação de audiencia a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 16 

de outubro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAO CARVALHO DA CRUZ (EXECUTADO)

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO (ADVOGADO(A))

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001304-26.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

EIRELI - ME, PARISI GIULIANO, JORDAO CARVALHO DA CRUZ Cumpra a 

escrivania integralmente o despacho de id. Num. 15401099 - expedição 

mandado de penhora. Postergo à analise do pedido de id. Num. 15839989 

após a juntada do mandado de penhora. Manifeste o Credor quanto o 

interesse na penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação 

fiduciária em garantia sobre o imóvel de id. Num. 15840194 - art. 835, 

inciso XIII do CPC, no prazo de 15 dias. Acaso manifeste favorável, desde 

já defiro o pedido. Manifestando favorável, o Credor deverá observar o 

disposto no art. 799, inciso I do CPC. Concomitante, deverá ser oficiado ao 

Credor Fiduciário solicitando informação detalhada sobre a atual situação 

financeira do contrato. Intime-se. Caceres, 16 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR(A))

Soraya Maranhão Bagio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

THIAGO EULLER BARROS ROCHA (ADVOGADO(A))

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003568-16.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA DEL CASTANHEL RÉU: CARAJAS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Considerando que a parte Autora 

condicionou à anuência aos termos do pedido de prorrogação do prazo 

para cumprimento do acordo mediante a fixação de multa diária, e ainda 

que tal proposta, em tese, extrapola os termos do acordado, antes de 

analisar, entendo necessário oportunizar a Requerida manifestar, em 03 

dias, nos termos do art. 9º do CPC. Após o decurso do prazo, retorne 

concluso. Caceres, 16 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA AURORA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES NTIMAÇÃO MANIFESTAR NOS AUTOS O expediente possui a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, junte aos autos o 

demonstrativo atualizado da dívida, com o intuito de que posteriormente 

seja a parte requerida intimada para efetuar o cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação. Cáceres, 16 de outubro de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001825-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (RÉU)

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (RÉU)

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001825-05.2016.8.11.0006 Valor da causa: $39,594.25 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Neftes 

de Carvalho, n 489-S, Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 
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78300-000 POLO PASSIVO: Nome: F. N. DOS S. MARTINEZ - ME Endereço: 

Rua Ricardo Franco, 66, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN Endereço: Rua Candido 

Mariano, n. 25 A, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ Endereço: Rua Ricardo Franco, 

66, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 

203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono 

os autos para efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa (ID Num. 15924345), 

mais precisamente para efetuar o preparo de distribuição da carta 

precatória de citação na Comarca de Mirassol D'Oeste-MT. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004388-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004388-98.2018.8.11.0006 Valor da causa: $269,528.78 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 

1025, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: 

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR Endereço: Rua Airton Pereira Leite, 

05, São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 CERTIDÃO 

TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que os embargos monitórios foram 

apresentados tempestivamente (ID Num. 15938469). Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado acoste ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 16 

de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

PATRICK SHARON DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

decorrendo prazo para pagamento das custas Custas Judiciárias, 

conforme cálculo acostado ao feito (ID 14946845), sob pena da adoção 

das providências prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ . Cáceres-MT , 16 de outubro de 2018. JOEL SOARES 

VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005424-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005424-78.2018.8.11.0006 Valor da causa: $49,424.52 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: LICINIO DE ARRUDA 

RODRIGUES Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 598, DNER, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da certidão (ID Num. 15938008 ), mais precisamente acerca da não 

realização da citação. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1004039-32.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: $4,410.10 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: AGUINALDO ANTUNES FERREIRA Endereço: RUA 

DOS LAVA PÉS, 01, CIDADE ALTA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo 

da Carta Precatória a ser expedida à comarca de Ariquemes/RO. 

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 60 de 734



MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

AGUARDANDO RESPOSTA DE PERITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1004582-98.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $27,846.26 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA 

E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, Torre A, 8 Andar, Conjunto 82, VILA GERTRUDES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04794-000 POLO PASSIVO: Nome: DEBORA MAIA DA 

SILVA SGOBI Endereço: RUA 13 DE JUNHO, 190, centro, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e 

art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, 

inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

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

certidão (ID Num. 15953494). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004892-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004892-41.2017.8.11.0006 Valor da causa: $53,924.72 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: SAMUEL ALVES DE CARVALHO Endereço: AVENIDA 

MADRID, 150, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-076 POLO PASSIVO: Nome: MANOEL TEIXEIRA NETOS 

Endereço: Estrada do Fação, 5 sítio lado esquerdo - linhão da igreja 

católica, Zona Rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 

203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono 

os autos para efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da certidão diligência negativa (ID Num. 

15954459).Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR(A))

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000085-41.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[LIMINAR]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS Endereço: GLEBA PIRAPUTANGAS, S/N, ZONA 

RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: EDMAR 

CAETANO DE SOUZA Endereço: PEDRO ALEXANDRINO, SN, ZONA 

RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com fito de que se manifeste acerca da certidão anexada ao 

processo supracitado, de ID 15888704, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002614-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ARAUJO CORDEIRO (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002614-33.2018.8.11.0006 Valor da causa: $280,619.04 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: 

GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT Endereço: RUA ERVINO SCHEIDT, 337, 

CENTRO, PALHOÇA - SC - CEP: 88131-040 POLO PASSIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua 

Neftes de Carvalho, 489-s, Jardim Duas Pontes,, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78300-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo 

Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 

701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ID Num. 

15959023 ), nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1007558-15.2017.8.11.0006 Valor da causa: $54,122.00 

ESPÉCIE: [Execução Provisória]->LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 
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ARTIGOS (154) POLO ATIVO: Nome: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA 

Endereço: rua porto carreiro, s.n, casa, cohab velha, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: FRANCIANO BARBOSA DIAS Endereço: rua porto 

carreiro, s.n, casa, cohab velha, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA Endereço: rua 6 

de outubro, sn cor creme, imediações da Policia Militar, centro, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nome: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: 

avenida sete de setembro, 683, casa, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam na 

Audiência de Conciliação designada para o dia 25 de outubro de 2018 às 

16h00 min, que será realizada no Fórum da comarca de Cáceres/MT, na 

sala de audiências da 3ª Vara Cível. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1007558-15.2017.8.11.0006 Valor da causa: $54,122.00 

ESPÉCIE: [Execução Provisória]->LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARTIGOS (154) POLO ATIVO: Nome: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA 

Endereço: rua porto carreiro, s.n, casa, cohab velha, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: FRANCIANO BARBOSA DIAS Endereço: rua porto 

carreiro, s.n, casa, cohab velha, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA Endereço: rua 6 

de outubro, sn cor creme, imediações da Policia Militar, centro, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nome: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: 

avenida sete de setembro, 683, casa, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam na 

Audiência de Conciliação designada para o dia 25 de outubro de 2018 às 

16h00 min, que será realizada no Fórum da comarca de Cáceres/MT, na 

sala de audiências da 3ª Vara Cível. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002942-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002942-60.2018.8.11.0006 Valor da causa: $9,543.87 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, Propriedade Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) POLO ATIVO: Nome: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: ALAMEDA BARÃO DE PIRACICABA, - DE 

356/357 AO FIM, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01216-012 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO PEDRO FELIPE Endereço: PADRE 

CASEMIRO, 1521, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

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

diligência negativa (ID Num. 15962816). Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003893-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO MARTINS (EXECUTADO)

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003893-88.2017.8.11.0006 Valor da causa: $22,357.45 

ESPÉCIE: [MÚTUO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE PAULO MARTINS - ME 

Endereço: RUA DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS, 408, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOSE PAULO MARTINS Endereço: 

RUA DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS, 408, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Intimo as partes para tomar conhecimento da data 

agendada para a realização do 1° LEILÃO: 30 de novembro de 2018, a 

partir das 13:00 horas; 2° LEILÃO: 30 de novembro de 2018, a partir das 

14:00 horas. Ambos serão realizados no Fórum desta Comarca e através 

do site www.balbinoleiloes.com.br. Cáceres, 16 de outubro de 2018. 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003893-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO MARTINS (EXECUTADO)

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003893-88.2017.8.11.0006 Valor da causa: $22,357.45 

ESPÉCIE: [MÚTUO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE PAULO MARTINS - ME 

Endereço: RUA DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS, 408, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOSE PAULO MARTINS Endereço: 

RUA DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS, 408, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Intimo as partes para tomar conhecimento da data 

agendada para a realização do 1° LEILÃO: 30 de novembro de 2018, a 

partir das 13:00 horas; 2° LEILÃO: 30 de novembro de 2018, a partir das 

14:00 horas. Ambos serão realizados no Fórum desta Comarca e através 

do site www.balbinoleiloes.com.br. Cáceres, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 167689 Nr: 4422-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A pesquisa de endereços já foi realizada conforme se extrai do despacho 

de fl.43, inclusive restando negativa as diligências realizadas nos locais 

(fls. 40/48).

 Contudo, considerando a insistência do Autor na realização de nova 

busca de endereço, anoto que realizando pesquisa encontrei os mesmos 

endereços indicados à fl. 43, conforme se verifica do documento anexo.

 Assim, cabe ao Autor implementar as providências necessárias para 

prosseguimento do feito, notadamente indicando endereço para 

apreensão do veículo e citação da Ré, ou requerer a conversão da busca 

e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto Lei 

911/69.

 Para tanto, anoto o prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Acaso manifeste pela conversão para execução, esclareça o Exequente 

quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema Serajud.

Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151741 Nr: 10607-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YNDIRA MAERON GUADALUPE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ESVALDERICO APARECIDO TOSTA, 

MARCILIA OLIVEIRA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 196/197. Conste prazo de dez dias para resposta.

Com a juntada da resposta, intime o Credor para manifestar no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158498 Nr: 6240-53.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIREDIO DE PAUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:2284-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA 

LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se, sem baixa, até últerior indicação da localização do veículo e 

endereço do Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158960 Nr: 6693-48.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE SOUZA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a pesquisa de endereço da Executada, na qual obtive o seguinte 

resultado:

CPF: 020.203.081-42

Nome Completo: LUCIANA DE SOUZA MEIRA

Nome da Mãe: ELZA MARIA DA SILVA MEIRA

Data de Nascimento: 19/07/1985

Título de Eleitor: 0027765541872

Endereço: MARIS DE BARROS 1 SANTA CRUZ

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

Dados do Eleitor

Nome LUCIANA DE SOUZA MEIRA

Título 027765541872

Data Nasc. 19/07/1985

Zona 6

Endereço RUA MARISIS DE BARROS N 01 BAIRRO SANTA CRUZ

Município CÁCERES

UF MT

Data Domicílio 16/03/2004

Nome Pai JOAO DE SOUZA MEIRA

Nome Mãe ELZA MARIA DA SILVA MEIRA

Naturalidade CÁCERES, MT

Cód. Validação 788173078b62f3fbfc2fffd5744742a2

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação no endereço 

supracitado. Com a juntada do mandado, manifeste-se a parte Credora 

requerendo o que entender pertinente para satisfação do seu crédito, no 

prazo de 10 dias.

 Acaso reste infrutífera a diligência, deverá a Credora indicar bens à 

penhora. Não sendo indicados, arquive-se sem baixa.

 Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional, no mesmo prazo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149645 Nr: 8319-39.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA ABRÃO, VANI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ RODA JUNIOR - 

OAB:18.422

 ... Ante o exposto, com base nos termos e fundamentos acima expostos, 

ACOLHO PARCIALMENTE o requerimento formulado nas fls. 134/141, a fim 

de que: - MANTER A PENHORA do valor correspondente a 30% sobre o 

rendimento salarial declarado pela devedora VANI SOUZA de modo que 

sendo comprovado o seu rendimento líquido de R$1.952,56, deverá ser 

mantida a penhora do valor líquido de R$585,76 (quinhentos e oitenta e 

cinco reais e setenta e seis centavos); (...)”. A Credora foi intimada a se 

manifestar quanto ao interesse na averbação da penhora de 30% (trinta 

por cento) na folha de pagamento da Executada Vani Souza, sendo que 

às fls. 172 manifestou interesse na manutenção da penhora. Pois bem, 

considerando os próprios fundamentos expostos às fls. 150/153, tendo 

em vista que a penhora dos rendimentos do Executado no percentual de 

30% não representa risco de comprometimento da subsistência do 

devedor e sua família, determino a penhora mensal de 30% sobre os 

vencimentos da Executada, devendo a Escrivania adotar as seguintes 

providências: a) Expeça-se o necessário para que o órgão empregador 

Secretária de estado de Gestão - Mato Grosso para que proceda o 

desconto e repasse da respectiva quantia mensalmente em conta 

vinculada a este juízo, em tantos meses quantos necessários para a 

satisfação da dívida, anotando os dados da Executada Vani Souza (nome 

completo, CPF) e dados contidos no documento de fl. 146. ... Isto posto, 

com supedâneo na motivação supra, REJEITO O PEDIDO DE 

DESBLOQUEIO DA PENHORA RECAÍDA SOBRE O VALOR DE R$2.869, 76 

(dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), 

formulado às fls. 134/141, mantendo a constrição sobre a integralidade do 

valor. Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a 

busca em todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto 

o interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

imóveis das Executadas no Centro Nacional de Indisponibilidade de bens - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192705 Nr: 9972-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro nova diligência de busca do endereço:

Dados do Eleitor

Nome VIRGINIA DOS ANJOS SILVA

Título 017222541805

Data Nasc. 14/09/1973

Zona 40

Endereço R JOAO S NASCIMENTO Q 31 L 010

Município CALDAZINHA

UF GO

Data Domicílio 04/05/2010

Nome Pai ASSIS FRANCISCO BATISTA

Nome Mãe MARIA DOS ANJOS DA SILVA

Naturalidade CÁCERES, MT

Cód. Validação 2bfdd325adbbb6fc65564a6a7b2f5136

CPF: 621.731.701-04

Nome Completo: VIRGINIA DOS ANJOS SILVA

Nome da Mãe: MARIA DOS ANJOS DA SILVA

Data de Nascimento: 14/09/1973

Título de Eleitor: 0017222541805

Endereço: R DOS PESCADORES 500 CAVALHADA I

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

Expeça-se carta para citação da Executada no endereço descrito no 

cadastro da Justiça Eleitoral.

Manifeste-se o Credor quanto ao interesse na averbação desta ação nos 

órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782,§3º do CPC.

 Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 24676 Nr: 857-46.2003.811.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 64 de 734



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODNEY MARQUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cumpra-se o despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151276 Nr: 10108-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA, ELAINE 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A penhora não foi efetivada, conforme se constata da certidão acostada 

à fl. 138. Deste modo, não há que se falar em desconstituição da penhora.

 No mais, ressalto que a pesquisa em busca de bens já foi realizada, 

sendo o resultado acostado às fls. 112/123.

 Assim, manifeste-se o Credor requerendo o que entender pertinente para 

satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias.

 No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se sem baixa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190301 Nr: 8471-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTEMP AR CONDICIONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, NATALY LOPES ESTEVES - 

OAB:21912/0, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

190301 §!4$"¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 8471-82.2015.811.0006

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->

PARTE REQUERENTE: FRANCIS MARIS CRUZ

PARTE REQUERIDA: NEWTEMP AR CONDICIONADO

INTIMANDO: Requerido(a): Newtemp Ar Condicionado com CNPJ 

09.911.591/0001/23, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: PARA QUE efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 

552,13 (quinhentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) no prazo de 

15 (quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue 

o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa 

(10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc.Retifique os registros para cumprimento 

de sentença.Intime-se a devedora por meio de edital (art. Art. 513, §2°, IV 

do CPC) a fim de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC.Acaso não efetue o 

pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa 

(10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°).Decorrido o prazo sem o pagamento, 

manifeste-se a credora no prazo de 15 dias requerendo o que entender 

pertinente para satisfação do crédito. Desde já e no prazo de 15 dias 

esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.Intime-se. Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josane dos Santos 

Cunha, digitei.

Cáceres - MT, 16 de outubro de 2018.

Solange Biscaro Marques

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 65036 Nr: 2541-64.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS - OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Vistos, etc.

 Defiro a averbação da indisponibilidade de bens de móveis e imóveis do 

Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens.

 Defiro, ainda, a averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, §3º do CPC. Expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intime a parte Devedora para comprovar que efetuou o pagamento dos 

honorários do Perito Avaliador perante o Juízo Deprecado, no prazo de 

cinco dias, sob pena de omissão caracterizar ato atentatório à dignidade 

da justiça, com imposição de multa de 20 % sobre o valor da dívida, nos 

termos do art. 77, inciso IV e § 2º c/c art. 772, inciso IV e parágrafo único, 

todos do CPC.

De ofício, determino a realização de penhora em dinheiro, via Bacenjud. 

Com a juntada do resultado, intimem as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159517 Nr: 7280-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAPG, SSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Às fls.71/72 o Exequente almeja que incida em desfavor do devedor 

“penhora online”.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros da 

devedora até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, deverá a mesma ser intimado pessoalmente 

(art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias 
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comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 

854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva 

de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), defiro o pedido de pesquisa de veículos pelo sistema 

RENAJUD.

 Neste caso, intime-se o exequente para que se manifeste quanto ao 

resultado da pesquisa, bem como quanto ao interesse na averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC.

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema SerasaJud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 66292 Nr: 3765-37.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA, MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ... Outro ponto que chama a atenção é o fato de que as partes nada 

manifestaram em relação ao despacho proferido nas fls. 187 o qual 

suscitou a manifestação de ambos em relação a informação de 

arrematação de bem penhorado neste feito, na Justiça do Trabalho. ... No 

caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer 

crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência 

absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo 

Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar 

indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o mesmo ser 

intimado por Advogado (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Ainda, nos termos do art. 139, IV do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de requisição de informações 

junto a RECEITA FEDERAL e DENATRAN em relação a existência de bens 

em nome da devedora. Segue em anexo a pesquisa. Em todo o caso, com 

a juntada do resultado das pesquisas, intime-se o credor para que 

manifeste no feito, bem como que se posicione sobre a questão suscitada 

no despacho de fls. 187, no prazo de 15 dias, sendo certo que o silêncio 

em relação a questão do imóvel implicará na desistência tácita da penhora. 

Ainda em tempo, fica DEFERIDO o pedido de averbação da execução junto 

ao SERASAJUD, conforme solicitado na última manifestação. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161471 Nr: 9269-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAJI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLASIHELIN ALINE RIBEIRO TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 À fl. 126, o exequente almeja que incida em desfavor da devedora a 

“penhora online”.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros da 

devedora até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros da executada, deverá ser intimada por meio de edital, caso em 

que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação da 

executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), intime-se o credor para indicar bens e/ou manifestar acerca 

do interesse na requisição de Declaração do Imposto de Renda do 

Executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do 

direito de defesa pela executada, nos moldes acima em caso de 

indisponibilidade parcial.

Defiro a ainda a pesquisa de veículos, via Renajud, conforme extrato em 

anexo. Manifeste o Credor no prazo de 15 duas,

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 51818 Nr: 1150-11.2006.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118685, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETO - OAB:12363 SP

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da audiência de conciliação /Mediação agendada para o dia 

10/12/2018, às 14horas a realizar-se no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135554 Nr: 4653-64.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURICIO DA CUNHA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 Desentranhe a petição de fls. 477/478 por não pertencer a estes autos. 

Esclareça o Autor sobre a petição de fls. 475/476, por não corresponder, 

em tese, com estes autos. Defiro o levantamento do depósito de fls. 446. 

Certifique a escrivania sobre o decurso do edital de fls. 459. Na sentença 

proferida em janeiro de 2017 anotou que o Autor teria efetuado pagamento 

de 52 parcelas, remanescendo ainda outras 14. O ofício solicitando o 

restabelecimento dos descontos somente foi implementado em julho de 

2018 (fls. 463). Ocorre que na manifestação de fls. 466 do mesmo mês, a 

parte Requerida Banco BMG afirma que a obrigação de fazer foi cumprida, 
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porém, não explica com clareza em que consiste tal cumprimento. A 

dúvida reside: retificação do valor da parcela e a quantia restante que 

será implementada em folha de pagamento e/ou a quitação total do 

contrato ????. Assim, esclareça a parte Requerida Banco BMG em que 

consiste efetivamente a petição de fls. 466. Fixo prazo de cinco dias. No 

que diz respeito ao pedido de fls. 462 - execução de honorários e 

eventual discussão sobre saldo remanescente de honorários em relação 

aos Requeridos sucumbentes, anoto:. ... Ante o exposto, o pedido de 

execução de honorários deverá ser distribuído como processo autônomo 

de execução de sentença. Diante da implantação do processo eletrônico – 

PJE e não tendo adequação o presente caso a excepcionalidade prevista 

no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, deverá a parte Credora 

promover a distribuição eletrônica da mesma petição via PJE, com 

direcionamento para este juízo da 3ª Vara. A distribuição deverá ser 

instruída com cópia dos títulos judiciais, documentos que possibilite a 

identificação dos Executados e desta deliberação. Anoto ainda, nos 

termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 6 da CNGC/MT, que as 

providências acima determinadas estão isentas de recolhimento de 

custas. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135372 Nr: 4441-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO ANTONIO ROXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DA FAZENDA BOM JARDIM FACÃO E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:1753-O/MT

 O pedido de fls. 719/720 é totalmente impertinente.

Este juízo por mais de uma vez já decidiu a competência para a execução 

do julgado com trânsito em julgado.

Tal matéria inclusive já foi objeto de análise pela Instância Superior sem 

acolhimento.

Assim, reiterando todas às decisões já proferida nos autos sobre a 

mesma temática, indefiro o pedido de declinação da competência.

Sendo efetuado o pagamento da diligência, cumpra a escrivania 

imediatamente o despacho de fls. 711.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 47372 Nr: 4783-64.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE APOLONIO AKERLEY, LUZINETE AKERLEY 

HUGHES, LUIZ SAMARTANO, PEDRO DA SILVA LARA JUNIOR, JOCILENE 

DA SILVA AKERLEY LARA, MARIA ELOÍSA AKERLEY SAMARTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Conquanto o documento de fls.283/285 não tenha sido subscritor 

Advogado, não há como desconsiderar o conteúdo lá descrito, inclusive 

na petição de fls. 289/290 sequer nega o recebimento dos valores.

Assim, indefiro o pedido de desentranhamento, devendo o Credor 

apresentar novo demonstrativo atualizado da dívida, com dedução dos 

valores recebimentos pelos Exequentes.

Esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Fixo prazo de 15 dias.

Vindo a manifestação, retorne concluso para análise dos demais pedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190027 Nr: 8298-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES, WAGNER BRENTANI 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inexiste determinação ou pedido anterior expresso de penhora de 

percentual da remuneração.

Assim, dada a ausência de postulação adequada, indefiro o pedido de fls. 

133.

Ausente ainda outro pedido, com resultado negativo da localização de 

bens, arquive-se, sem baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 24689 Nr: 880-89.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATA BISPO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARQUES GARCIA, DULCIARA 

LEITE PAESANO OU PAESSANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, PATRICIA MOREIRA - OAB:18.447-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de averbação da dívida nos registros do Serasa e no 

Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens. Expeça-se o necessário.

Defiro prazo solicitado às fls. 358/359.

Antes de apreciar o pedido de penhora, faculto a parte Credora 

individualizar às contas ativas descritas no relatório de fls. 287/290. Para 

tanto, sugere-se obter informações e esclarecimentos junto aos Bancos 

em que existe movimentação financeira na condição exclusiva de 

Procuradores. Vindo a manifestação, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166011 Nr: 3062-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 133, cuja realização fica a cargo do Centro 

Judiciário desta comarca..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101893 Nr: 6989-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO TADEU CASTRILLON, JOASIR 

BENEDITO FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Defiro o pedido de expedição de alvará. Segue em anexo.

Defiro a requisção de informação/pesquisa de bens junto à Receita 

Federal - IRPF, ITR e DOI.

De ofício realizei pesquisa de registro de imóveis vinculado ao CPF dos 

Executados junto ao Cadastro da Anoreg.

Seguem em anexo extrato dos documentos. Fixo prazo de 15 dias para 

manifestação.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 
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móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.

Anoto que deverá a parte Credora diligenciar junto aos Cartórios de 

Registro de Imóveis para obter informação sobre à existência de bens. 

Sugere-se ainda que realize consulta no Setor de Cadastro da Prefeitura 

Municipal, pesquisa extensiva ao CPF do cônjuge.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006324-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILKIS GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ (REQUERENTE)

ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS (REQUERENTE)

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO QUIDA (REQUERIDO)

Maria Zulmira Barbosa Quidá (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006324-95.2017.8.11.0006 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[Adjudicação Compulsória]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE(S): Nome: 

ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS Endereço: Rua Padre Cassemiro, 

1.695, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ILKIS GUTIERREZ 

DO AMARAL MUNHOZ Endereço: Rua Padre Cassemiro, 1.695, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 REQUERIDO(A): Nome: GUIDO QUIDA 

Endereço: Rua Casal Vasco da Gama, 142, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: Maria Zulmira Barbosa Quidá Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(a) Parte requerida(s), acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste Edital. RESUMO DA INICIAL: " AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA ". Movida pelo ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOZ e ILKIS 

GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ, ora Requerentes, em face dos 

Requeridos, GUIDO QUIDÁ e Maria Zulmira Barbosa Quidá, alegando que A 

autora na qualidade de legítima possuidora pleiteia neste juízo a sentença 

declaratória de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA a OUTORGA DE 

ESCRITURA DEFINITIVA, de um Lote de Terreno Urbano, situado nesta 

cidade de Cáceres/MT, localizado à Rua Padre Cassemiro, nº 0 – Quadra 

1, Lote 2, Est. D’OESTE, Bairro Vila Santa Cruz, com inscrição fiscal junto a 

Prefeitura dessa Cidade sob nº 300200400079001, o qual foi objeto de 

contrato de compra e venda realizado pelas partes. Excelência os 

Requerentes em 08 de Março de 2001 adquiriram dos Requeridos o imóvel 

acima citado mediante contrato de compra e venda. Ocorre que após o 

pagamento e à devida assinatura do contrato, os Requerentes veem 

enfrentando transtornos para conseguir que os Requeridos transfiram o 

imóvel para estes, MESMO SENDO LEGÍTIMOS POSSUIDORES. o imóvel 

possui Matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, sob 

nº 27.931, cuja descrição do imóvel consta no contrato de compra e 

venda, bem como também no inteiro teor do imóvel que está em anexo. 

Destaca-se ainda Excelência que a presente Ação se vê cabível no 

presente contrato de compra e venda que está em anexo em sua cláusula 

Quinta, vejamos: CLÁUSULA QUINTA: A inadimplência dos VENDEDORES, 

consistente na recusa á outorga da escritura definitiva, de que trata a 

cláusula quarta, dará ao COMPRADOR, o direito de pedir a adjudicação 

compulsória do imóvel, na forma da lei, além de outras medidas tendentes 

ao recebimento de indenização, e outras por perdas e danos que venham 

a ser causados em razão da citada recusa, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial. Portanto, diante do exposto, haja vista 

a recusa injustificável dos Requerentes em providenciarem a escritura 

definitiva do imóvel e tendo os Requerentes todos os recibos de quitações 

dos impostos gerados pelo imóvel, bem como contrato de compra e venda 

assinado pelas partes e reconhecido. em cartório, demonstrasse presente 

todos os requisitos basilares para propositura da presente Ação de 

Adjudicação Compulsória. Sendo assim, diante não terem os Requerentes 

obtido êxito em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel noticiado 

de forma consensual, nada obstante ao legítimo direito que fazem jus os 

Requerentes a ser escriturado o terreno em seus nomes e vem à justiça 

buscar o que lhe é de direito, é nesse contexto que invocam a tutela 

jurisdicional, para que seja provida por este Meritíssimo Juízo. III - DA 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL O objeto da presente ação reside na Adjudicação 

do imóvel por sentença, a fim de que os Requerentes POSSUAM A 

ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS DESTA COMARCA. A fim de melhor elucidar, passa a 

transcrever o imóvel conforme sua escritura: “um terreno urbano com as 

seguintes medidas: 510,82 mts² (quinhentos e dez metros e oitenta e dois 

decímetros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: 

Lado 1-2: Rumo Magnético 03º21’00’’SW, distância 15,00 Mts. Conf. Rua 

Padre Cassemiro; Lado 2-3: Rumo Magnético 56º07’20’’NW, distância 

39,53Mts. Conf. Lote 03 da Quadra 01; Lado 3-4: Rumo Magnético 

03º21’00’’ NE, distância 15,00 Mts. Conf. Rua C; 4-1: Rumo Magnético 

56º07’20’’NW, distância 39,53Mts. Conf. Lote 01 da Quadra 01”, terreno 

este caracterizado pelo Loteamento Jardim Estrela D’Oeste, denominado 

“lote nº 02, da quadra nº 01”, situado na Rua Padre Cassemiro, nº 0 – 

Quadra 1, Lote 2, Est. D’OESTE, Bairro Vila Santa Cruz, nesta Comarca de 

Cáceres/MT, com inscrição fiscal nº 300200400079001, junto a Prefeitura 

dessa Cidade. Verificam-se ainda pelos documentos inclusos que os 

Requerentes nada devem e vem pagando regularmente todos os impostos 

gerados pelo imóvel. IV - DO DIREITO O compromisso, como contrato 

particular de compra e venda de bem imóvel, engloba relações jurídicas 

diversas, geradoras de obrigações e direitos recíprocos entre os 

contratantes. Tem o comprador a obrigação de pagar quantia certa, 

enquanto que o vendedor tem a obrigação de dar a posse do imóvel 

(obrigação de dar) e outorgar a escritura definitiva, após o pagamento do 

preço (obrigação de fazer infungível). Conforme se extrai dos fatos, 

verifica-se que os compradores, ora Requerentes, pagaram o imóvel na 

data da assinatura do contrato, contudo os Requerentes, mesmo após 

terem sido procurados várias vezes pelos compradores para tentar 

solucionar o conflito de forma amigável, não estão querendo cumprir com 

as suas obrigações, sendo ela à de outorgar a escritura definitiva do 

terreno aos comprados, conforme previsão contratual. Nota-se, que o 

terreno foi comprado em 2001 e já decorreram mais de 15(quinze) anos 

SEM que os Requeridos outorgassem à escritura do imóvel em favor dos 

Requerentes. Frisa-se, que tal inadimplemento se deu em razão de que os 

Requeridos após da venda do imóvel se separam, e a Sra. Maria Zulmira 

Barbosa Quidá mudou desta comarca de Cáceres-MT e nunca mais foi 

encontrada para cumprir com as obrigação estipuladas no contrato de 

compra e venda. Excelência ressalta que os Requerentes há algum tempo 

realizando diligências na tentativa de localizar a senhora Maria, ora 

Requerida, e tiveram à informações de que a mesma estava morando em 

São Paulo-SP e em seguida se mudando para cidade de Santa Cruz de lá 

Sierra-Bolívia, contudo após a informação que tiveram não conseguiram 

localizar o qual endereço a mesma reside, estando, portanto, em lugar 

incerto e não sabido, o que tornou impossível de se conseguir à 

assinatura da mesma, razão pela qual não restou outro meio a não ser 

entrar com a presente ação de adjudicação compulsória. Na ocorrência 

desse tipo de situação, o contrato firmado pelas partes é expresso ao 

dizer que se a inadimplência dos vendedores consistir na recusa da 

outorga da escritura pública dará aos compradores o direito a ação de 

adjudicação compulsória do imóvel, na forma da lei do COMPRADOR ou a 

quem o mesmo determinar, a competente escritura definitiva de compra e 

venda do imóvel ora vendido, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

ou gravames de qualquer natureza. CLÁUSULA QUINTA: A inadimplência 

dos VENDEDORES, consistente na recusa à outorga da escritura 

definitiva, de que trata a cláusula quarta, dará ao COMPRADOR, o direito 

de pedir a adjudicação compulsória do imóvel, na forma da lei, além de 

outras medidas tendentes ao recebimento de indenizações, e outras por 

perdas e danos que venham a ser causados em razão da citada recusa, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. No mais, 

consoante evidencia a Cláusula 8ª do contrato em espécie, as partes 

contratantes ajustaram pela impossibilidade de arrependimento, senão 

vejamos: CLÁUSULA OITAVA: O presente instrumento é celebrado sob a 

condição expressa de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, renunciando 

os contratantes, expressamente, à faculdade de arrependimento 

concedida pelo Art. 1.095 do Código Civil Brasileiro. Nessa seara, tem-se 

que a fartura dos documentos carreados pelos Requerentes demonstra, 

com clareza, o preenchimento de todos os requisitos necessários à 

provocação da tutela estatal. Ou seja: a) o preço do imóvel já foi 
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integralmente pago; b) não restou pactuada cláusula de arrependimento; 

c) há real impossibilidade de obtenção da escritura definitiva do imóvel. 

Então, considerando que os Requerentes, ao quitar integralmente o preço 

da compra do imóvel, passou a ter todas as ações e direitos relativos ao 

imóvel, possuem legitimidade para buscar em juízo o direito que lhes cabe 

de ter a escritura definitiva do imóvel outorgado. PEDIDO. 1. À Medida do 

grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o 

Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: toca ao autor o ônus de 

provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos. Diante do Exposto, requer a V. Exa. A 

Procedência da demanda, e que: a) Seja suprida a ausência do titular da 

propriedade acima descrita, OUTORGANDO A ESCRITURA DEFINITIVA 

POR SENTENÇA, ADJUDICANDO O IMÓVEL LOCALIZADO NA localizado à 

RUA PADRE CASSEMIRO, Nº 0 – QUADRA 1, LOTE 2, EST. D’OESTE, 

BAIRRO VILA SANTA CRUZ, COM INSCRIÇÃO FISCAL JUNTO A 

PREFEITURA DESSA CIDADE SOB Nº 300200400079001, em nome apenas 

da Requerente ILKIS GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ (conforme 

acordado particularmente entre os autores); b) A citação dos Réus, no 

início qualificados, para que compareçam a audiência que for designada, 

para, querendo contestar o feito, sob pena de revelia, observando-se que 

a 2º Requerida não tem endereço, requerendo seja deferido a CITAÇÃO 

DA MESMA POR EDITAL; c) Sejam os Réus condenados ao pagamento 

das custas processuais, tanto as iniciais quanto outras advindas no curso 

do processo, além de honorários advocatícios a serem fixados. VI - DAS 

PROVAS Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, incluindo perícia, produção de prova documental, 

testemunhal, inspeção judicial, depoimento pessoal, sob pena de 

confissão caso os réus (ou seus representantes) não compareçam, ou, 

comparecendo, se negue a depor (art. 385, §1º, do Código de Processo 

Civil.). VII - VALOR DA CAUSA Para fins de alçada dá-se à presente o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nestes termos, pede deferimento. 

Cáceres, 12 de Outubro de 2017. KAMILLA LADEIA SEGATTO. OAB/MT 

19.908. LEANDRO LADEIA SEGATTO. OAB/MT 20.324 DESPACHO/ 

DECISÃO: Vistos etc. Cite-se a requerida Maria Zulmira Barbosa Quidá por 

edital. Decorrido o prazo para a defesa e não comparecendo ao processo, 

fica desde já nomeada a Defensoria Pública para o encargo de curador 

especial, ocasião em que deverá ser intimada para oferecer a defesa no 

prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA, digitei. 

Cáceres, 16 de outubro de 2018. Solange Biscaro Marques Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001290-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TITO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001290-76.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: JOSE TITO 

PEREIRA Vistos etc. Na última manifestação, o credor requer a constrição 

de valores via diligência no sistema BACENJUD, bem como seja 

pesquisado quanto a existência de bens via RENAJUD e INFOJUD. I - 

BACENJUD No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que 

visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a 

tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o mesmo 

ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá 

no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). II – RENAJUD E INFOJUD Nos termos do 

art. 139, IV do Código de Processo Civil, defiro a pesquisa de bens em 

nome do devedor via sistemas RENAJUD e INFOJUD. III – RESULTADOS 

Segue em anexo os extratos das diligências e tão logo acostados todos 

os resultados, deverá o credor ser intimado para que no prazo de 15 

(quinze) dias manifeste e requeira o que entender pertinente, visando a 

satisfação de seus créditos. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de 

outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001702-70.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA Vistos etc. Na manifestação retro o 

credor pretende que sejam requisitadas informações de bens em nome do 

devedor junto ao RENAJUD (DENATRAN), RECEITA FEDERAL e INFOJUD. 

Pois bem. Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil que: Art. 

139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade insculpida no 

dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido pelo 

exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, sem 

que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela requisição de 

informações fiscais executado junto a RECEITA FEDERAL, no que tange 

as suas declarações de imposto de renda referente aos 03 exercícios 

fiscais anteriores, bem como pesquisa de bens junto aos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD. Não obstante, nos termos do art. 782, §3° do Código 
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de Processo Civil DEFIRO a inserção dos dados desta execução junto ao 

SERASAJUD. Concomitante, DEFIRO a averbação da execução junto ao 

CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. Segue em anexo 

o resultado das pesquisas e averbações. Manifeste-se o credor no prazo 

de 15 dias, requerendo o que entender pertinente. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 16 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FANAIA FONTES (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA (AUTOR(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS (RÉU)

MONIQUE ABREU GAMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001705-88.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA, NAYARA FANAIA FONTES RÉU: 

ALEXANDRE DOS SANTOS Vistos, etc... Cuida-se de ação de ação de 

indenização proposta por Ricardo Mateus Moreto Oliveira em face de 

Alexandre dos Santos. Alegam os Autores, em síntese, que na data de 

03/07/2017 celebraram com o Requerido contrato de compra e venda de 

um imóvel localizado nesta cidade, registrado sob a matrícula de nº 

40.343, pelo valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta mil reais). Ressaltam 

que dentre as cláusulas pactuadas, havia cláusula de irretratabilidade e 

irrevogabilidade do suposto negócio. Aduzem que após realizarem os 

procedimentos necessários para se mudarem para o imóvel, receberam 

uma notificação extrajudicial do Requerido, na qual informava sobre a 

desistência do suposto compromisso de compra e venda. Afirma que em 

razão da desistência tiveram prejuízos de ordem material, bem como de 

natureza moral, uma vez que o suposto distrato teria os submetido à 

situação humilhante, causando dor, angústia e sofrimento. Em razão disso, 

requerem a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por 

danos materiais no importe de R$7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta 

reais) e por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais). 

Juntou documentos de id. 12672214 a id. 12672272 Citado, o Requerido 

apresentou defesa no id. 14495218, na qual afirma, em resumo, não ter 

celebrado compromisso de compra e venda com os Autores. Afirma que 

embora tenha iniciado as tratativas de venda do imóvel com os 

Requerentes, o compromisso não teria sido finalizado, tampouco 

formalizado o contrato de compra e venda, ressaltando a inexistência da 

sua assinatura no referido. Alega ter desistido da venda do imóvel em 

razão de “força maior”, uma vez que sua esposa teria sido demitida do 

seu emprego razão pela qual desistiram de se mudar da cidade de 

Cáceres. Ressalta que entrou em contato com os Autores por telefone 

informando a situação ocorrida, bem como encaminhou notificação 

informando o encerramento da negociação. Defende a inexistência de 

prova quantos aos prejuízos de natureza material e moral narrados pelos 

Autores, pugnando pela improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação no id. 15209682. Intimadas, as partes se manifestaram 

acerca das provas a serem produzidas (ids. 15708034 e id. 15779064). É 

o relatório. Decido. Eis o momento para o saneamento[1]. O art. 357 do 

CPC dispõe acerca do saneamento do feito: 357. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e 

de organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Aliás, Daniel 

Amorim Assumpção Neves assinala que “O saneamento – e agora também 

organização – do processo é realizado por meio de um ato processual 

complexo, como atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo aos 

Juiz, nesse momento procedimental: resolver, se houver, as questões 

processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo 

CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; 

e, se necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de 

Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. 

Página 623). Analisando a documentação juntada nos autos, para melhor 

elucidação dos fatos entendo necessária a dilação probatória. Para tanto, 

fixo como pontos controvertidos a eventual existência da relação jurídica 

narrada pelos Autores; eventual descumprimento do suposto contrato, 

bem como as consequências da suposta quebra contratual e os eventuais 

danos impostos aos Requerentes, além de sua respectiva quantificação, 

pontos para os quais a atividade probatória deverá se dirigir. Dessa 

maneira, DEFIRO E DETERMINO a produção das seguintes provas: a) 

colheita de depoimento pessoal dos Autores e do Requerido, o qual 

determino de ofício (Art. 370, CPC). b) oitiva das testemunhas já indicadas 

pelos Autores (id. 15708034) bem como das testemunhas a serem 

indicadas pelo Requerido, cujo rol deverá ser indicado no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4°), ficando os Advogados das partes incumbidos 

de procederem com a intimação das testemunhas que arrolaram, nos 

moldes do art. 455 do CPC. Defiro, ainda, a produção de prova documental 

suplementar, podendo as partes realizarem, caso queiram, a juntada de 

novos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, ficando assegurada a 

vista dos autos à parte contrária para que tome conhecimento e 

manifeste-se em relação aos documentos juntados (art. 437, §1°). Em 

razão do acima exposto, designo audiência de instrução para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas Ficam as partes intimadas através de 

seus advogados, inclusive acerca do depoimento pessoal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000331-71.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: CATIA DA COSTA 

SILVA Defiro o pedido de id. Num. 15715174. Cite a Executada por edital. 

Oficie ao Serasa para averbação da dívida, nos termos do art. 782, § 3º 

do CPC. Defiro a pesquisa de veículos, via Renajud. Oficie ao Cartório 

Distribuidor conforme solicitado no id. Num. 15919768. Indefiro o pedido de 

quebra do sigilo fiscal, pois não foi esgotadas às diligências para 

localização de bens, devendo, antes, o Credor, no mínimo, demonstrar ter 

efetuado pesquisa de bens no Cartório de Registro de Imóveis. Indefiro 

ainda o pedido de ofício para a Junta Comercial, por tratar-se de obrigação 

da parte Credora em diligenciar. Caceres, 16 de outubro de 2018. Ricardo 

A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005401-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURILEU LUIZ DA SILVA (RÉU)

ILZA CORREA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005401-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS, MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA 

SILVA RÉU: LAURILEU LUIZ DA SILVA, ILZA CORREA DA SILVA Vistos, 

etc. Trata-se de ação de usucapião proposta por Benedito Rodrigues de 

Campos e Maria Benedita Oliveira da Silva. Os Autores foram intimados 

para emendar a inicial, devendo, para tanto, acostar aos autos memorial 

descritivo e mapa topográfico da área objeto da ação bem como para 

comprovar a incapacidade financeira apara recolhimento das custas 

processuais. No entanto, em que pese a determinação para emenda da 

inicial, os Autores deixaram transcorrer o prazo, sem levar a cabo as 

providências determinadas (id.15888924). É o relatório. Decido. O Autor foi 

intimado para emendar a inicial nos termos do despacho inicial de id. 

15362706. No entanto, em que pese a determinação para emenda, os 

Autores se mantiveram inertes, conforme se verifica da certidão de id. 

15888924. Neste rumo, verifica-se que os Autores deixaram de acostar 

aos autos documentos necessários e de efetuar o recolhimento das 

custas processuais, deixando de cumprir com requisitos necessários para 

propositura da demanda. Sendo assim, da análise dos autos, alternativa 

não resta senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do 

previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no 

caso de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o 

autor tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único 

caminho viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” (in Ma nual do 

Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 

8.ª edição –Salvador -Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, 

com fulcro no parágrafo único do artigo 321, arts. 320 e 330, inciso IV e 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, 

e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

Transitada em julgado, providencie a baixa. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004896-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

LAURITA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004896-44.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LAURITA BARBOSA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. HOMOLOGO o pedido 

de desistência (15397168 - Pág. 1) para que sobre ele recaiam os 

jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem honorários, eis que o réu sequer foi citado. Sem 

custas por não ter sido dado processamento à ação. P. R. I. Arquive-se 

independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 16 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001985-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO APARECIDO DE MATOS CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de Execução figurando como Credora 

Cooperativa de Crédito de Livre Admisssão de Associados do Sudoeste e 

como devedor Reginaldo Aparecido de Matos Carvalho. Tramitando 

regularmente o feito as partes informaram composição amigável (id. 

15913131). Analisando os termos e condições do referido acordo, não 

vislumbro qualquer vício impeditivo da sua homologação. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo a que chegaram às partes no id. número 15913434, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Defiro a suspensão do 

processo, pelo prazo solicitado. Oficie-se ao SERASA determinando a 

baixa da restrição em nome do Executado com relação ao contrato em 

questão - id. Num. 13136050 . Custas e honorários na forma pactuada. 

Arquive-se, sem baixa. No prazo de até dez dias após o decurso do prazo 

de suspensão, informe o Exequente se o acordo foi integralmente 

cumprido. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

CLEOMAR RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002363-15.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLEOMAR RAMOS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cleomar Ramos da 

Silva, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com Ação de 

cobrança de seguro DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente 

de trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido de 

indenização na esfera administrativa, recebeu a quantia de R$1.350,00 

(Um mil trezentos e cinquenta reais), contudo, entende que a indenização 

deve ser complementada até o valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em razão das lesões sofridas Juntou os documentos de 

id. 13392165 a id. 13392639. Foi realizada audiência concentrada, e 

tentada a composição, as partes não chegaram a um acordo (id. 

14315493). Na oportunidade, o Autor foi submetido à avaliação médica, 

sendo o laudo anexado no id. 14315445. A Requerida apresentou defesa 

(id. 13917953), alegando carência da ação por ausência de interesse de 

agir em razão da suposta quitação da indenização na esfera 

administrativa. Defende a necessidade de realização de produção de 

prova pericial. Ressalta que o pagamento da indenização deve ocorrer de 

forma proporcional à lesão sofrida. Discorreu sobre a aplicação da súmula 

474 do STJ e defendeu a não incidência de correção monetária. Ressaltou 

acerca da aplicação de juros de mora e Impugnação à contestação no id. 

14231758. A Ré se manifestou no id. 15246254, não se opondo ao laudo 

pericial. O Autor se manifestou quanto ao laudo pericial no id. 14404417, 

requerendo a realização de nova perícia. A Requerida, por sua vez, 

concordou com o laudo pericial, indicando o valor de R$8.775,00 (oito mil 

setecentos e setenta e cinco reais). O Autor se manifestou novamente no 

id. 15100024, concordando com o valor indicado pela seguradora para 

fins de complementação, requerendo a aplicação de correção monetária 

desde a data do sinistro. Por fim, vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Rejeito a preliminar de carência da ação, uma vez 

não que se encontra demonstrado nos autos o interesse de agir do Autor. 

O interesse de agir, disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido na 

necessidade de se obter a tutela jurisdicional invocada na inicial através 

da demanda proposta e a adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o 

interesse de agir ou interesse processual “surge da necessidade de obter 

através do processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” Assim, ainda que tenha 

ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga. Ademais, o pagamento realizado não 

implica renúncia ao direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito 

o beneficiário. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores e/ou 

plena quitação devem ser expressas. Portanto, tenho que o interesse do 

Autor resta configurado pela necessidade de ingresso da demanda em 

busca da tutela pretendida, qual seja, a complementação da indenização 

do seguro obrigatório. Sendo assim, refuto a preliminar arguida e passo a 

análise do mérito. Cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro 

DPVAT proposta por Cleomar Ramos da Silva em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O pleito exordial apoia-se na 

Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se 
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tornaram vítimas de acidentes de trânsito ocasionados por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do acidente de 

trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um e outro, bem 

como a comprovação da invalidez permanente total ou parcial que 

incapacite a vítima para o trabalho. No caso em apreço, é inconteste que o 

Autor foi vítima de acidente de trânsito como demonstram o Boletim de 

Ocorrência e Declaração de Ocorrência do Corpo de Bombeiros anexados 

nos ids. 13392313 e 13392329, bem como os documentos médicos 

juntados nos ids. 13392423, 13392423, 13392448, 13392488 entre outros. 

Deste modo, restou evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e 

as lesões sofridas pela vítima - Autor. Ademais, houve pagamento na 

esfera administrativa, de modo que não divergem as partes acerca do 

nexo de causalidade e sim quanto a necessidade de complementação do 

valor pago a título de indenização na esfera administrativa. Pois bem, no 

concerne a alegada invalidez, tenho que o valor indicado pela Ré para fins 

de complementação, do qual não se opõe o Autor, é condizente com o 

grau de lesão suportado pelo Autor de acordo com a perícia realizada, 

devendo ser acolhido. Explico: A avaliação médica realizada em audiência 

concentrada, conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 

6846) e Dr. Otávio J. de Paula Jr. (CRM/MT 4246), cujo laudo foi acostado 

no id. 14315445, indica a existência de invalidez parcial permanente do 

Autor no percentual de 75% do segmento anatômico “estrutura crânio 

facial”. No caso, o segmento anatômico a ser utilizado (estrutura crânio 

encefálica) aponta o percentual de até 100% (cem por cento) da 

indenização. Contudo, como no caso houve dano parcial incompleto com 

repercussão de 75% (setenta e cinco por cento), o valor indenizatório 

deve obedecer o seguinte cálculo: 13.500/100= 135 x75% (percentual da 

lesão) = R$10.125 – R$1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais) 

(valor pago na esfera administrativa) = R$8.775,00 (oito mil setecentos e 

setenta e cinco reais). A tabela anexa à Lei que rege o Seguro DPVAT 

apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou 

membro lesado que devem ser considerados na fixação da indenização 

de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial, 

estabelecendo a Lei que devem, ainda, ser observado o grau de 

repercussão da lesão sofrida pela vítima, vejamos: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). Assim, 

levando em consideração os danos sofridos pelo Autor, e considerando 

os parâmetros estabelecidos pela legislação pertinente, tem-se que o 

quantum indenizatório no caso em apreço perfaz a somatória de 

R$8.775,00 (oito mil setecentos e cinquenta e cinco reais) que deverão 

ser corrigidos a partir do protocolo do pedido administrativo e acrescidos 

de juros de mora (1%) a partir da citação. Diante do exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a Requerida ao pagamento 

de indenização ao Autor no valor de R$8.775,00 (oito mil setecentos e 

setenta e cinco reais), corrigidos desde o ajuizamento da ação e 

acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica o Autor condenado a 27,78% sobre o valor das custas 

e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 72,22% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor 

condenado ao pagamento de 27,78% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 72,22% do valor arbitrado. Como o 

Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Após o trânsito em julgado, intime-se o Autor 

para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. 

Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas. Intimem-se. 

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003096-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO DOS SANTOS CRUZ (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 22/01/2019 13:30 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003516-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

I. E. B. P. (IMPETRANTE)

LAERCIO ALVES PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por ISIS EMANOELLE BRAGA PEREIRA, representada 

por seu genitor, contra ato da REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos qualificados nos autos. Narra a parte 

impetrante, em síntese, que obteve nota para ingressar no curso de 

Engenharia Civil da UNEMAT, sendo-lhe negada a matrícula em razão da 

ausência de Certificado de Conclusão de Ensino Médio. Diante da situação 

exposta, volve-se perante este Juízo requerendo seja concedida 

liminarmente o direito de matricular-se no curso ofertado pela UNEMAT e, 

no mérito, a concessão da segurança confirmando-se a liminar. Junto à 

inicial aportaram documentos. Liminar indeferida. Informações prestadas. 

Parecer ministerial pela denegação da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Versam os 

autos sobre pedido de segurança impetrado por impetrado por ISIS 

EMANOELLE BRAGA PEREIRA, representada por seu genitor, contra ato 

da REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

aduzindo, em síntese, ser ilegal negar-lhe a matrícula para o curso o qual 

foi aprovada em razão da ausência do Certificado de Conclusão do Ensino 

Médio. É caso de denegação da segurança por ausência de amparo legal. 

De acordo com o inciso II, do art. 44, Lei nº 9.394/96 (lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional), a conclusão de ensino médio é requisito 

necessário para ingresso no curso de graduação: “Art. 44 – A educação 

superior abrangerá cursos e programa: I... II- de graduação, abertos a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham 

sido classificado em processo seletivo; ” Nesse sentido, o edital de 

abertura do concurso vestibular (n.º 002/2018) exigiu expressamente 

como documento necessário para efetiva matrícula o certificado de 

conclusão de ensino médio ou equivalente, bem como a sanção de perda 

do direito à matrícula em caso de não apresentação dos documentos 

exigidos e elencados no item 19.4 do edital: “19.4. O candidato aprovado 

deverá apresentar os seguintes documentos para realização da matrícula: 

a) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (original e 

fotocópia); b) (...)” “19.7.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da 

UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a comprovação de 

escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização 

da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o 

candidato que não apresentá-la.” – destacou-se. É sabido que o edital fixa 

as regras do certame, fazendo LEI ENTRE AS PARTES. O poder público 

exibe suas condições e o vestibulando, inscrevendo-se, concorda com 

elas. Trata-se de decorrência lógica do princípio da legalidade e 

moralidade, como também pelo da vinculação ao edital. Na espécie, a parte 

impetrante tinha plena ciência dos documentos necessários para a 

formalização da matrícula e da consequência da não apresentação dos 

mesmos no momento da matrícula. Não obstante, optou por realizar o 

vestibular. Note-se, aliás, que os documentos acostados à inicial 

(declaração da escola e histórico escolar parcial) são claros em afirmar 

que a aluna ainda irá cursar o terceiro e quarto semestre do ensino médio. 

Portanto, somente terminará o ensino médio em dezembro de 2018 se 

alcançar as notas mínimas necessárias. Trata-se, portanto, de evento 

futuro e incerto. Assim, não parece razoável obrigar o impetrado a 

providenciar matrícula de candidato em desacordo com o edital e lei 

nacional por circunstâncias que também foram totalmente alheias à sua 

vontade, sobretudo porque, como já mencionado, o edital, neste ponto, foi 

claro e previu detalhadamente os requisitos e documentos necessários 

para o ingresso na graduação. Com efeito, a pretensão de alterar as 

condições de ingresso na universidade, utilizado no processo de seleção 

e ocupação de vagas dos cursos de graduação, não encontra respaldo 

normativo. Não fosse apenas isso, a alteração dos critérios adotados em 

edital, nos termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que 

preencheram os requisitos editalícios e realizaram a respectiva matrícula 

conforme as regras, criando uma situação anti-isonômica e de indesejável 

insegurança jurídica. Sobre o tema, calha citar a doutrina de Geraldo 

Ataliba destacado do voto do Des. Luiz Carlos no julgamento da Apelação 

n.º 4712/2013 que assim diz: ’Não teria sentido que os cidadãos se 

reunissem em República, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos 

uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições 

que tolerassem ou permitissem – seja de modo direto, seja indireto – a 

violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, 

condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado – poderes para 

serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, 

favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer 

que seja. A res publica é de todos e para todos. Os poderes que de todos 

recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os 

cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela 

igualdade. (...)’ (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, atual, por 

Rosolea Miranda Folgosi, 3.ª edição, Malheiros, São Paulo, 2011, pg. 156 e 

158/159). É da jurisprudência local: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 

— MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO 

SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE. 

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em 

instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A aprovação em vestibular 

não autoriza, pois, a efetivação de matrícula em curso superior, não 

concluído o ensino médio. Recurso provido. (Apelação / Reexame 

Necessário 4864/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 

05/03/2015). Portanto, a denegação da segurança se impõe. ISSO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança 

e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a 

ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); (d) Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo; (e) Às providências. (f) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156002 Nr: 3600-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA RODRIGUES DA SILVA ALMICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ROSA 

RODRIGUES DA SILVA ALMICI contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual 

há informação nos autos do pagamento da requisição (fl. 484).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151586 Nr: 10427-41.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO KEICHI UMETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por RICARDO KEICHI 

UMETSU contra a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, na qual há informação nos autos do pagamento da requisição 

(fl. 202/204).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155636 Nr: 3191-04.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOCIANA DA 

SILVA MIRANDA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há informação 

nos autos do pagamento da requisição (fl. 462/463).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152697 Nr: 11708-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODULARES STANDS DE ALUMINIO LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742 OAB/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

via DJE/MT, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo de 

05 dias, querendo, impugne os cálculos apresentados pelo contador do 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150098 Nr: 8815-68.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI CARPEJANI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 02 

volumes (395 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seus 

advogados, para que fique ciente do teor desta certidão e requeira o que 

entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152440 Nr: 11433-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

via DJE/MT, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo de 

05 dias, querendo, impugne os cálculos apresentados pelo contador do 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 77564 Nr: 4212-88.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO-FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

via DJE/MT, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo de 

05 dias, querendo, impugne os cálculos apresentados pelo contador do 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134439 Nr: 3450-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

via DJE/MT, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo de 

05 dias, querendo, impugne os cálculos apresentados pelo contador do 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161798 Nr: 9593-04.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY SANTANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 01 

volume (187 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que fique ciente do teor desta certidão e requeira o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157126 Nr: 4881-68.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT, COVEST-COMISSÃO DE VESTIBULAR DA 

UNIVERSIDADE DE M, LOTÉRICA CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 
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OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, MARIA CLAUDIA POLICARPO - OAB:MT/20841, RAFAELA 

EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente às fls. 107/115, 

os quais merecem acolhida, vez que foram elaborados conforme os 

valores determinados no Acórdão de fls. 82/87, bem como aplicou-se os 

índices de correção e atualização estabelecidos pela decisão de fls. 

32/36.

Devidamente intimada para se manifestar acerca do cálculo apresentados, 

a Executada UNEMAT quedou-se silente (fls.134/135).

Por sua vez, a Executada Lotérica Cáceres LTDA-ME, concordou com os 

cálculos apresentados, bem como efetuo o depósito de 50% do valor 

correspondente à condenação e as custas e taxas processuais (fls. 

124/130).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

7.286,63 (sete mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e três 

centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 6.097,34 e HONORÁRIOS de R$ 

1.189,29;

b) Determinar o levantamento do valor de R$ 3.643,31 (três mil seiscentos 

e quarenta e três reais e trinta e um centavos) depositados pela 

Executada Lotérica Cáceres LTDA-ME (fl. 127), na conta informada à 

fl.133;

 c) Em relação à condenação da UNEMAT, cumpra-se na forma do 

Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o qual dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18279 Nr: 2822-30.2001.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Ante a notícia de quitação da dívida, julgo extinto estes autos nos termos 

do art. 924, inciso II do CPC.

Custas pelo Executado.

Ausente averbação da penhora de fls. 57, deixo de determinar qualquer 

providência, ficando automaticamente liberada.

Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, e sendo efetuado o pagamento das 

custas e/ou adotadas às providências pertinentes em caso de 

inadimplemento, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 398-10.2004.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Cuida-se de embargos à execução.

No curso da ação o Embargante reconheceu à dívida, mediante pagamento 

parcelado (fls. 135).

Posteriormente foi noticiada a quitação da dívida, manifestando o Credor, 

no caso, Embargado, pela extinção do processo (fls. 139).

 O Embargante manifestou no mesmo sentido (fls. 142).

Considerando o reconhecimento da obrigação e quitação da dívida, não há 

o que se julgar sobre o mérito.

Assim, por decorrência da perda superveniente, julgo extinto estes autos 

sem resolução do mérito.

Nos termos do art. 85, § 10 º do CPC, condeno o Embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este 

arbitrado em 10 % sobre valor da causa.

Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, e cumpridas às formalidades legais, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 134565 Nr: 3589-19.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Cuida-se de execução fiscal.

Em outubro de 2013 as partes compuseram (fls. 23).

Decorridos mais de cinco anos em momento alguma a parte Credora 

noticiou descumprimento do acordo, e simplesmente vem informando 

novos parcelamentos de débitos que não dizem respeito a estes autos.

Tendo decorrido prazo sem notícia de descumprimento, julgo extinto estes 

autos nos termos do art. 924, inciso II do CPC.

Custas pelo Executado.

Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal e efetuado o pagamento das custas 

e/ou adotadas às providências pertinentes, arquive-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006577-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ANDREIA MARQUES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/11/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, IMPUGNE A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006939-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MIRANDA DE JESUS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/11/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007490-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIEMERSON DA SILVA PAESANO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004973-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007516-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MIKAELLY LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006096-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SABORE LARA CARDOSO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007323-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

MARINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005852-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DE JESUS MAXIMO (EXEQUENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012029-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

EDINALDO SILVA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011773-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GERALDO LEAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 
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art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011745-54.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETI CASSIANO (EXEQUENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

PATRICIA MICHELE DE MELO SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (EXECUTADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DALILA MATOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

EXEQUENTE NO PRAZO LEGAL MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS 

A EXECUÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/11/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010087-24.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SALLIS DE CAMPOS SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011597-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003750-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018, AS 17:00H (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018; 17:15 (MT), devendo comparecer 

ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação 

pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003739-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUCINEI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018; 17:30H (MT), devendo comparecer 

ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação 

pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-63.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON CANDEIAS MARIA (REQUERENTE)

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))
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OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO DURAN SOARES (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RUSSO (ADVOGADO(A))

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/11/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

IVONETE VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima 

mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no 

art. 523 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005852-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BALBUENA BALBINO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

MARINA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/11/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE MEDEIROS GONCALES (REQUERENTE)

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/11/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003650-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEY DA COSTA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003650-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WALDINEY DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001857-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001857-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: HELENA DOMINGOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

EDSON SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGO FEISTEL (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

2. OFICIO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000498-88.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON SILVA REQUERIDO: 

CLARO S.A., 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 
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nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013397-43.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PINHEIRO GARCIA (REQUERENTE)

HERBERT DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DANILO ARRUDA NADAF (ADVOGADO(A))

EDINETH DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROBER CESAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013397-43.2010.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO PINHEIRO GARCIA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Verifica-se nos autos 

que as partes foram intimadas acerca do despacho proferido no ID 

9656533. Tendo em vista o decurso do prazo e nada ter sido requerido, 

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

CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

MILTON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010041-64.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MILTON SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Intime-se o requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou requerer o que 

entender de direito. Após o decurso do prazo, sem manifestação, 

remetam-se os autos ao arquivo. Em caso em manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010319-70.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO (EXEQUENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

HOTEL PAYSANDU (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CVC EMPRESA DE TUTRISMO (EXECUTADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010319-70.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: HUBERTO CEZAR DE ARRUDA 

MACHADO EXECUTADO: HOTEL PAYSANDU, CVC EMPRESA DE 

TUTRISMO Vistos, etc. Intime-se o Exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020085-45.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

ELTON CARLOS FERREIRA DIAS ZANETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8020085-45.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ELTON CARLOS FERREIRA 

DIAS ZANETTI REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Verifica-se na declaração juntada no ID 6037757 que o Requerente 

justificou a sua ausência na audiência de conciliação. Assim, designe-se 

uma nova data para a realização da audiência de conciliação. Intimem-se 

as partes, nos termos e formas legais. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-27.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010576-27.2014.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DA CUNHA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Tendo em vista o decurso do prazo da 

intimação de ID 11074005 e nada ter sido requerido, remetam-se os autos 

ao arquivo. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

VANDERLEY VITTORAZZI CUSCINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRONOS BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010300-25.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VANDERLEY VITTORAZZI 

CUSCINI REQUERIDO: CRONOS BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME Vistos, 

etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 4 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE PRUDENCIO CAMACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010059-51.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

PRUDENCIO CAMACHO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, 

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 4 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005706-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005706-19.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

Fazenda Pública para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004196-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL YOSHIKAZU SATO (ADVOGADO(A))

ILEIDE PAVAO DE FREITAS MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL CURRIEL MANZOLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004196-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ILEIDE PAVAO DE FREITAS 

MACEDO REQUERIDO: ANTONIO MIGUEL CURRIEL MANZOLI EIRELI - ME 

Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo 

recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou outro documento 

que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará seu sustento 

próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de justiça é 

automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 8 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011547-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA VIRGINIA SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011547-75.2015.8.11.0006. REQUERENTE: TAYNA VIRGINIA SOUZA DE 

LIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 8 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014224-54.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDA GRILLO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANAS.COM (EXECUTADO)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

RICARDO MAGALHAES PINTO (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

PEDRO MUXFELDT PAIM BENET (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8014224-54.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: LEONARDA GRILLO NEVES 

EXECUTADO: AMERICANAS.COM Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

a se manifestar acerca dos embargos opostos pela executada, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos à contadoria judicial, para 

elaboração de cálculo com a finalidade de elucidação do Juízo. Na 

sequência, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001033-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

LEDIR PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001033-80.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: LEDIR PIRES DA SILVA 

EXECUTADO: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012702-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

MANOEL TEIXEIRA NETOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012702-16.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL ALVES DE 

CARVALHO REQUERIDO: MANOEL TEIXEIRA NETOS Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de parcelamento, devendo o requerente pagar as 

custas em 06 (seis) prestações de R$ 68,90 (sessenta e oito reais e 

noventa centavos), até o dia 15 (quinze) de cada mês, juntando aos autos 

os comprovantes de pagamento. Intime-se a requerente. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011113-23.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

JOAQUIM IZIDRO SOUTO FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011113-23.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM IZIDRO SOUTO 

FONTES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a sentença de id. 4573687 se limitou somente à 

condenação da requerida por danos morais e limitação de descontos 

mensais. Isto posto, intime-se a requerente para que, caso a requerida 

não tenha cumprido com a sentença proferida, ingresse com o devido 

cumprimento de sentença. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005747-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005747-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA VITORIA VIEIRA 

MATTIELLO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006038-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

SUELY ARAUJO NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006038-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SUELY ARAUJO NERES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 8 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005089-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005089-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CIRO AVELINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Indefere-se o pedido de 

id. 15806303, vez que a solenidade faz parte do procedimento, sendo que 

a sua não realização implicaria em ofensa ao princípio do devido processo 

legal. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011359-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENIL ESTACIO DA CRUZ (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/11/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROBERT OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/11/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011246-02.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MAYUMI DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s) para no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/11/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004145-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004145-91.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou requerendo a extinção do feito consoante se observa no ID 

1539944. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do 

CPC; Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003882-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VIANA DE LIMA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/11/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003883-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DA CRUZ TORRES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

28/11/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012533-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARLON DOS SANTOS DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DA SILVA MENDONCA 05264002185 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012533-29.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MARLON DOS SANTOS DIAS 

EXECUTADO: ANDRESSA DA SILVA MENDONCA 05264002185 Vistos, 

etc. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

forneça o CPF de ANDRESSA DA SILVA MENDONÇA. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-05.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (ADVOGADO(A))

ELISANIA FERREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010140-05.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ELISANIA FERREIRA GOMES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, exclua o nome da exequente dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005651-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

BENEDITA IVONE ADORNO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005651-05.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: BENEDITA IVONE ADORNO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A certidão de 

crédito expedida pela gestora da 1ª Vara Cível desta Comarca 

encontra-se em desacordo com as normas editadas pela Egrégia 

Corregedoria-Geral de Justiça, pois o referido documento, para ter 

validade, deve estar devidamente selado. Isto posto, concedo novamente 

o prazo de 15 (quinze) dias para que a exequente acoste aos autos a 

certidão em questão devidamente selada. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-34.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE JESUS PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010065-34.2011.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO DE JESUS 

PESSOA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Aguarde-se a resposta do Juízo de Colniza/MT. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL MARQUES BISCARO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013537-77.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA BORGES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LEANDRO AUGUSTO ERMELINDO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013537-77.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: LEANDRO AUGUSTO ERMELINDO Vistos, etc. Em 

consulta ao Sistema Apolo, verificou-se constar o endereço do requerido 

na localidade abaixo: * Av. Almirante Barroso 4421, Souza Belem, 

Belém/PA, Cep 66.613-710. Cite-se a parte executada no endereço acima 

mencionado. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005763-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SOUSA BRITO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005763-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: COSTA ALVES & ALVES 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, GILSON SOUSA BRITO 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar aos autos cópia protocolada do 

requerimento de id. 15822635. Cumprida a determinação ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006373-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINES FERREIRA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006373-39.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSINES FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIRCEU FRANCISCO DUARTE MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001581-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DIRCEU FRANCISCO DUARTE 

MACIEL REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Para a análise 

do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011039-32.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLEOMAR FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 9 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011516-55.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALENKA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011516-55.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALENKA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 9 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIDINEIA CRUZ DE LAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010530-04.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SIDINEIA CRUZ DE LAIA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 9 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CRISTINA FREITAS FERRO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000860-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: THAIS CRISTINA FREITAS 

FERRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

residência em seu nome, para fins de fixação de competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCINEIDE CLEMENTE MONTRENIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000857-04.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA FRANCINEIDE 

CLEMENTE MONTRENIL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

residência em seu nome, para fins de fixação de competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. CÁCERES, 9 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006201-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

ANDRESSA FERNANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006201-97.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRESSA FERNANDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de residência em seu 

nome, para fins de fixação de competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

GEVOALDO OLIVEIRA DELUQUI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010900-80.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GEVOALDO OLIVEIRA 

DELUQUI REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

KROL VARELLA FERREIRA LOPES STROESNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000519-30.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KROL VARELLA FERREIRA 

LOPES STROESNER REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos 

comprovante de residência em seu nome, para fins de fixação de 

competência deste Juízo, bem como cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000265-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MICHELE FERNANDA DA 

SILVA DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS REIS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000547-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DOS REIS 

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

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 
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decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE CRISTINE ZATTAR FARIA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000562-64.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIELLE CRISTINE ZATTAR 

FARIA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC 

(a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL BARBOSA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000563-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ISABEL BARBOSA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000578-18.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LAERCIO DIAS DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

ALEX MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000806-90.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALEX MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGNALDO DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000570-41.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELENICE SILVA MIRANDA, 

AGNALDO DA SILVA GONCALVES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, 

etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

residência em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO PIRES (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000815-52.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LETICIA DO NASCIMENTO 

PIRES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA MARIA DAMASCENO NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000853-64.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZANGELA MARIA 

DAMASCENO NERES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005230-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

GLAUCIA APARECIDA BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005230-15.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GLAUCIA APARECIDA BENTO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006305-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON POQUIVIQUI PEDRACA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006305-89.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON POQUIVIQUI 

PEDRACA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011753-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BALIEIRO (REQUERENTE)

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011753-26.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ROBERTO BALIEIRO 

REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos 

cópia legível de seus documentos pessoais. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APARECIDO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000988-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANO APARECIDO SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-98.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (REQUERENTE)

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO EDUARDO AUGUSTO BRAGA PARA QUE 

MANIFESTE NOS AUTOS EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO E DO 

PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO ID 14905410

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 194456 Nr: 155-46.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MAZZO CAETHANO, LARISSA ELLEN 

CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 INTIMO O DRº, VINÍCIUS CASTRO CINTRA, ADVOGADO DOS (AS) 

DENUNCIADOS (AS), LARISSA ELLEN CARRARO E THIAGO MAZZO 

CAETHANO, A COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 ÁS 

15:00 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO 

DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR 

DE BARROS RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel
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 Cod. Proc.: 194456 Nr: 155-46.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MAZZO CAETHANO, LARISSA ELLEN 

CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 INTIMO A DRº DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO, ADVOGADO DA VÍTIMA 

VALDIR RUFINO CESAR, A COMPARECER A AUDIÊNCIA PRELIMINAR 

DESIGNADA PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 ÁS 15:00 HORAS 

NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE 

CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR ACOMPANHADA DE SEU CLIENTE, 

INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS 

RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 203053 Nr: 5285-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA LENEAR SANTOS DE SALLES GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AULUS LUIZ SANTOS DE 

SALLES GRAÇA - OAB:22.006/A, BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290, RONICLEI 

ELIAS DE RESENDE - OAB:20047/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464

 INTIMO OS ADVOGADOS DA DENUNCIADA, DELTA LENEAR SANTOS DE 

SALLES GRAÇA, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (PARA 

OITIVA DE TESTEMUNHAS) DESIGNADA PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO 

DE 2018 ÀS 17:30 HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª 

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006653-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NELSON PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006653-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NELSON PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012742-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE LENIR FERREIRA (ADVOGADO(A))

AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012742-95.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: WELINGTON PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-56.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011040-56.2011.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDENICE MORAES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA HURTADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000957-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUANA HURTADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerente, no qual 

alega ter sido a sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))
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MARIA DA GUIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001280-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA GUIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para emendar a inicial, 

posto que os documentos juntados nos autos estão desatualizados, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. 

Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção 

da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, razão pela qual 

INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem 

exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001112-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CELIA DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para emendar a inicial, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. 

Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção 

da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, razão pela qual 

INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem 

exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001289-23.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ERIKA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para emendar a inicial, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. 

Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção 

da falha, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003707-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALERIA APARECIDA SILVA 

MENDES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para 

emendar a inicial, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse 

qualquer manifestação. Por fim, não há que se falar em ausência de 

oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi devidamente 

intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ERIKA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001290-08.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ERIKA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para emendar a inicial, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. 

Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção 

da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, razão pela qual 

INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem 

exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CASTRILLON FURLANETTI (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002686-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO CASTRILLON 

FURLANETTI REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação em Audiência de Instrução e 
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Julgamento, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. CÁCERES, 

14 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

CLEILSON DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001183-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLEILSON DOS SANTOS 

SILVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que o requerente foi intimado para emendar a inicial, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. 

Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção 

da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, razão pela qual 

INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem 

exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se o requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001184-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que o requerente foi intimado para emendar a inicial, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. 

Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção 

da falha, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intime-se o requerente. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236980 Nr: 5888-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA, 

EUGENIO MENEZES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTANTES DOS AUTOS, PARA 

TOMAR CIENCIA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO 

DO DENUNCIADO MARCELO DO CARMO R. DA SILVA, A REALIZAR-SE 

NO DIA 13/11/2018, ÀS 13H00MIN, NESTE JUIZO DA PRIMEIRA VARA 

CRIMINAL

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 170923 Nr: 6993-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Everaldo Batista Filgueira Junior, 

para que apresente alegações finais nos autos dentro do prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229507 Nr: 894-48.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO 

NASCIMENTO, ANDRESIO CAMILO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 IP n° 894-48.2018.811.0006 – Cód. 229507

Visto.

Considerando que trata-se o presente feito de IP relacionado aos autos de 

prisão em flagrante de Cód. 227866, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229507 Nr: 894-48.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO 

NASCIMENTO, ANDRESIO CAMILO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Vistos, etc.

Aguarde-se o inquérito policial referente aos fatos. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240562 Nr: 8345-27.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL IROITO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10.264

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl114 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230679 Nr: 1627-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA QUINTANA, ADEMIR OLIVEIRA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joice Jerônimo Silva - 

OAB:16046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo para tomar ciencia nos autos quanto ao indeferimento na decisão 

proferida às fls.52/51 .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202883 Nr: 5210-75.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIVALDO ALVES MARTINS, WELLISSON 

ROSA EDUARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de SALTO DO CÉU/MT, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001246-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA ALESSA VENEZIANO SCHAEDLER (REQUERENTE)

REBECA ALINE BECKER DE MATOS (ADVOGADO(A))

ALEX VENEZIANO SCHAEDLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001246-89.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRENDA ALESSA VENEZIANO SCHAEDLER, ALEX 

VENEZIANO SCHAEDLER Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial 

ajuizada por BRENDA ALESSA VENEZIANO SCHAEDLER e ALEX 

VENEZIANO SCHAEDLER, todos devidamente qualificados nos autos. 

Relatam os autores que são filhos do ‘de cujus’ Eurico Arlindo Schaedler, 

falecido em 30/09/2018, assim requerem o levantamento dos valores 

existentes nas contas bancárias de seu pai falecido. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. De início, defiro o pedido da justiça gratuita. 

Em minuciosa análise dos autos, verifico que na Certidão de Óbito do ‘de 

cujus’ Eurico Arlindo Schaedler, ficou consignada a existência de bens a 

inventariar (id.15930190). Portanto, a inicial é inepta, sendo o pedido 

impossível juridicamente. No caso, os autores requerem o deferimento de 

alvará autorizando liberação dos valores existentes junto à conta bancária 

do ‘de cujos’. Tal pedido não merece prosperar, uma vez que o ‘de cujus’ 

deixou bens a inventariar, consoante Certidão de Óbito (id.15930190), 

mostrando-se necessária a abertura de inventário, nos termos do artigo 

620 do CPC/2015. O pedido autônomo de expedição de alvará é cabível 

quando inexistirem bens, dispensando o inventário, conforme dispõe a Lei 

nº 6.858/80. Na existência de bens, necessário o ajuizamento de 

inventário com arrolamento de bens, ocasião em que o pedido de alvará 

poderá ser apreciado (art. 2º da Lei nº 6.858/80 c/c art. 1º, V do Decreto 

nº 85.845/81). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – SUCESSÕES - ALVARÁ - LEVANTAMENTO DE VALOR - 

SALDO DE POUPANÇA - EXISTÊNCIA DE BENS - NECESSIDADE DE 

ABERTURA DE INVENTÁRIO. - O Alvará Judicial, instituído pela Lei nº 

6.858/80, é previsto como hipótese para sucessão de valores não 

recebidos, em vida, pelos respectivos titulares, dispensado o inventário 

nas hipóteses previstas. - A existência de algum bem a inventariar, além 

dos valores a receber, torna inviável o pedido de Alvará e obriga a 

abertura de inventário (art. 2º da Lei nº 6.858/80 c/c art. 1º, V do Decreto 

nº 85.845/81).” (TJ/MG - Apelação Cível 1.0396.16.003720-8/001, 

Relatora: Desa. Alice Birchal, 7ª Câmara Cível, J: 06/02/0018, P: 

09/02/2018). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015. Após as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001316-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto (ADVOGADO(A))

CARLOS KAZUO YANO (AUTOR(A))

JOAO ROBERTO YANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAYER S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001316-43.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): CARLOS KAZUO YANO, JOAO ROBERTO YANO RÉU: BAYER 

S.A. Vistos etc. Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de 

Instrumento sob nº 1003911-93.2018.8.11.0000. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000022-19.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: FABIANO 

DE SOUZA VIEIRA Vistos etc. Considerando-se o petitório consignado no 

Id. 1363656, pugnando pela devolução da Carta Precatória, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo de origem, consignando nossas homenagens. 

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000101-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

ADAIR CESAR COPETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000101-32.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ADAIR CESAR COPETTI RÉU: IMPLANT CENTER 

ODONTOLOGIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória, 

ajuizada por ADAIR CESAR COPETTI em desfavor de IMPLANT CENTER 

ODONTOLOGIA LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado consignado no Id.15295796, as partes informam que 

transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito. É o 

necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que em 

postulado consignado no Id. 15295796, as partes informam que 

transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas 
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cláusulas e condições encontram-se estampadas em postulado 

consignado no Id. 15295796 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio de seu 

procurador. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000986-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DA COSTA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001011-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA (ADVOGADO(A))

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001036-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA (REQUERENTE)

SEVERINO BADIA (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jair Rodrigues Alves e Outros (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001036-38.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: IVANIRZE MARTINELLO BADIA, SEVERINO BADIA 

REQUERIDO: JAIR RODRIGUES ALVES E OUTROS Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por IVARNIZE MARTINELLO BADIA em 

face de JAIR RODRIGUES ALVES, ambos devidamente qualificados nos 

autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. De início, 

DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento." A prova produzida pelo documento (fls. 17/18 - certeira de 

trabalho e previdência social) demonstra que a parte autora trabalha como 

mecânico, com a remuneração de mensal de R$ 2.030,80. Logo, seus 

rendimentos não são suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento. Além 

disso, o fato de estar representada em Juízo por advogado particular não 

impede o deferimento do pedido, pois o critério para a aferição é a 

capacidade econômica. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pelo autor (fl.12), não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ele pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Passo a análise do pedido de suspensão do feito executivo. O pedido de 

efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, 

dispõe que “os embargos à execução não terão efeitos suspensivo”. A 

possibilidade de atribuição de efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º 

do referido artigo, nos seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.". Ou seja, condiciona a possibilidade de 

efeito suspensivo à presença cumulativa de três requisitos: a) relevância 

dos fundamentos dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou 

incerta reparação; e c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da 

segurança prévia do juízo não está presente, já que o embargante não 

demonstrou a existência de penhora depósito ou caução, de modo que o 

indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. 

REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no 

art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 

70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

suspensão do processo executivo. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 12:30 horas. Intimem-se 

as partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem 

em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

15 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 91 de 734



Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001036-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA (REQUERENTE)

SEVERINO BADIA (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jair Rodrigues Alves e Outros (REQUERIDO)

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001036-38.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: IVANIRZE MARTINELLO BADIA, SEVERINO BADIA 

REQUERIDO: JAIR RODRIGUES ALVES E OUTROS Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por IVARNIZE MARTINELLO BADIA em 

face de JAIR RODRIGUES ALVES, ambos devidamente qualificados nos 

autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. De início, 

DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento." A prova produzida pelo documento (fls. 17/18 - certeira de 

trabalho e previdência social) demonstra que a parte autora trabalha como 

mecânico, com a remuneração de mensal de R$ 2.030,80. Logo, seus 

rendimentos não são suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento. Além 

disso, o fato de estar representada em Juízo por advogado particular não 

impede o deferimento do pedido, pois o critério para a aferição é a 

capacidade econômica. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pelo autor (fl.12), não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ele pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Passo a análise do pedido de suspensão do feito executivo. O pedido de 

efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, 

dispõe que “os embargos à execução não terão efeitos suspensivo”. A 

possibilidade de atribuição de efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º 

do referido artigo, nos seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.". Ou seja, condiciona a possibilidade de 

efeito suspensivo à presença cumulativa de três requisitos: a) relevância 

dos fundamentos dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou 

incerta reparação; e c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da 

segurança prévia do juízo não está presente, já que o embargante não 

demonstrou a existência de penhora depósito ou caução, de modo que o 

indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. 

REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no 

art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 

70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

suspensão do processo executivo. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 12:30 horas. Intimem-se 

as partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem 

em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

15 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR ALVES VIANA (ADVOGADO(A))

ALOIR ALVES VIANA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000989-64.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR EXECUTADO: JUSTINA 

AZEVEDO DE SOUZA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. De início, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos 

do art. 98, do CPC/2015. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil 

admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento." A prova produzida pelo documento (id.15221419). Logo, 

seus rendimentos não são suficientes para o desembolso das despesas 

do processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento. Além 

disso, o fato de estar representada em Juízo por advogado particular não 

impede o deferimento do pedido, pois o critério para a aferição é a 

capacidade econômica. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pelo autor (fl.12), não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ele pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses, 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, em caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 
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da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. Expeça-se em favor da 

parte credora, se requerido, certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis 

(CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora 

deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, 

§1º). As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001188-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES GERALDO TRABACHIN (RÉU)

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (RÉU)

AMALIA REDIGOLO TRABACHIN (RÉU)

WALTER TRABACHIN (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000022-19.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: FABIANO 

DE SOUZA VIEIRA Vistos etc. Considerando-se o petitório consignado no 

Id. 1363656, pugnando pela devolução da Carta Precatória, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo de origem, consignando nossas homenagens. 

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001056-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RIBEIRO FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos do despacho ID 

15921308, impulsiono os autos para INTIMAR o autor para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinação a seguir 

transcrita: "Vistos etc.Manifeste-se a parte autora acerca da certidão id. 

15802204. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.Conste a advertência art. 393 

do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, da CNGC.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Diamantino/MT, 15 de outubro 

de 2018.André Luciano Costa Gahyva, Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: "Art. 393do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, da CNGC. Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias." Diamantino , 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Tatiane de Souza Analista Judiciário OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000186-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

EURELIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA ROSA DA COSTA (EMBARGANTE)

RONALDO RODRIGO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 399.418.761-34 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000781-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FRANCISCO BAZANA (REQUERENTE)

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente das certidões ID 15962976 e 15543960, bem como para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, retirar os referidos documentos na secretaria da 1º 

Cível da Comarca de Diamantino - MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
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Processo Número: 1000507-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMOS BUENO (AUTOR(A))

LUIS FERNANDO DECANINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da petição e documentos juntados pela parte requerida (ID 

11092666 - Manifestação) e, querendo, se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000832-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000832-91.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA Vistos etc. Manifeste-se a parte autora acerca da certidão id. 

1578950. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39309 Nr: 173-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda, Marco Aurelio 

Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Bonatelli Mori, Julio César Machione 

Mori, Oswaldo Mori, Maria Inês Bonatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria De Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14.6663/O, Ana Maria de Oliveira Barros de 

Carvalho - OAB:14.663/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) JULIO CESAR BONATELLI MORI E OUTROS

Localidade: ZONA URBANA - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: BUSCA E APREENSÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 1602-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bilieri, Ana Bitencort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) RENATO BILIERI E OUTROI

 Localidade: ZONA URBANA - DIAMANTINO E ZONA URBANA ALTO 

PARAGUAI

Finalidade da Diligência: Citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 2500-85.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de Nova 

Mutum, com a finalidade de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93598 Nr: 1608-50.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José Kaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Dressler Buss - 

OAB:5431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s: MILTON MATEUS CRIVELTTO

 Localidade: ZONA URBANA - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29162 Nr: 508-41.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroterra Com. e Rep. Imp. Exp. Ltda, Sonia 

Maria Pahim Ferreira, Milton Mateus Criveletto, Alcio Geovani Criveletto, 

Sandra Aparecida Eurich Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Sivero Mantesso - 

OAB:200889/SP, Rafaela Posser - OAB:OAB/MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da proposta de honorários 

de fls.400/407, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41615 Nr: 2426-75.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

17:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
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ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32449 Nr: 815-58.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodemar Capeleto, Roberto Aparecido Capeleto

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

15:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2290 Nr: 527-33.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José da Silva, Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Jair Kauffman - OAB:17421-MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 

14:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35578 Nr: 453-22.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl, Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

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

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

16:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 413 Nr: 118-91.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Òleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Amaro D' Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:58899-A, Eduardo Desidério - OAB:40321, Fabio Luis Antônio - 

OAB:31.149/PR, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

15:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44923 Nr: 1582-91.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Eliane Regina Lance 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, João Batista de Almeida - OAB:20758, Mayara 

Maximiano Veneziano - OAB:20537/O, Miguel Viana Reginato - 

OAB:11662/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

14:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11356 Nr: 1343-39.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rocha Marcondes, Francisco Carlos 

Ribas Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

13:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41439 Nr: 2249-14.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

13:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2334 Nr: 523-59.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal- Empresa de Mineração Aripuana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT -7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo as partes para que, se manifestem acerca do laudo de avaliação de 

fls. 469/471, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 2695-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mizuho do Brasil S/A, atual denominação do 

Banco Westlb do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumin Bueno, Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Athanagildo Corrêa - 

OAB:OAB/SP 329.750, Leonardo Lins Morato - OAB:163840, 

Leonardo Sulzer Parada - OAB:11.846-B OAB/MT, Mauro Luís 

Timidati - OAB:13.528/MT, Olivia Roxo Nobre Amaral Mesquita - 

OAB:OAB/SP 345.853, Pedro Magalhães Humbert - OAB:OAB/ SP 

291.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, José Sebastião de Campos Sobrinho - OAB:6203, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 1405/1407. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

14:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35739 Nr: 580-57.2008.811.0005

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Financial Services 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A, Rafael Bicca Machado - OAB:44.096

 Vistos etc.

Dê cumprimento à sentença de fl. 1058

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100906 Nr: 1875-85.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Ribas Marcondes, Celito Liliano 

Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em relação às Verbas Honorárias 

ajuizada por FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES E CELITO LILIANO 

BERNARDI em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A decisão de fls. 382/383, deferiu o cumprimento de sentença.

Todavia, pelo não cumprimento da obrigação, o credor requereu penhora 

‘on line’ (fls. 389/392), para satisfazer o débito exequendo, restando 

frutífera (fls. 393/396).

Devidamente intimado da penhora ‘on line’ (fl. 397), o banco devedor 

manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 401.

Em postulado de fls. 399/400, parte credora pleiteia o levantamento dos 

valores penhorados, sendo deferido o pedido (fls. 404/405).

 A parte exequente pugna pela extinção do feito ante a obrigação 

satisfeita (fl. 413).

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.
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Da análise dos autos, verifico que o autor requereu o cumprimento de 

sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

 Pelo não cumprimento da obrigação, o credor requereu penhora ‘on line’ 

(fls. 389/392), para satisfazer o débito exequendo, restando frutífero o 

pedido (fls. 393/396); no ensejo, requereu o levantamento dos valores 

penhorados, sendo deferido o pedido (fls. 404/405), bem como expedido 

alvará judicial (fl. 411).

A parte exequente pugna pela extinção do feito ante a obrigação satisfeita 

(fl. 413), assim, extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, em relação ao 

cumprimento de sentença das VERBAS HONORÁRIAS e o faço com força 

no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86592 Nr: 2207-57.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM Celular S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lopes da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Lourenço - 

OAB:16.780 BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Sérgio Lopes da Silva Neto

Localidade: Fazenda Santa Luciana, Zona Rural, MT 010 KM 29

Finalidade da Diligência: Avaliação/Intimação da Penhora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32674 Nr: 984-45.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mair Haupt Mendes

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 395.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

14:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 782 Nr: 401-46.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdAS-IeC, ETdFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdO, AV, NSF, MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

17:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94421 Nr: 2083-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

16:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 2216-58.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ezidio Borim Capeleto., Jodemar Capeleto, 

Roberto Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Do petitório de fl. 268, proceda-se com a avaliação do bem penhorado e, 

após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o(s) executado(s) dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

14:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
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Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3010 Nr: 109-95.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Diamantino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Campos Mello, Ivete Terezinha Salton 

Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183, Franciellen de Oliveira Trettel - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:571/RO

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

16:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101326 Nr: 2156-41.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 351, dê cumprimento à decisão de fl. 349.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

13:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12962 Nr: 901-39.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Rocha Marcondes, Francisco Carlos Ribas 

Marcondes, Clenice Aparecida Teixeira Marcondes, Celito Liliano Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença em relação as Verbas 

Honorárias ajuizada por CELITO LILIANO BERNARDI em face do Banco do 

Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A decisão de fls. 260/261, deferiu o cumprimento de sentença.

Todavia, pelo não cumprimento da obrigação, consoante certidão de fls. 

265, o credor requereu penhora ‘on line’ (fls. 266/267), para satisfazer o 

débito exequendo, restando frutífera (fls. 270/273).

Devidamente intimado da penhora ‘on line’ (fl. 274), o banco devedor 

manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 284.

Em postulado de fls. 281/282, parte credora pleiteia o levantamento dos 

valores penhorados.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que houve determinação de penhora ‘on 

line’, bem como a mesma restou frutífera (fls. 266/267). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, na pessoa de seu 

advogado (fls. 274), todavia, manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 

284; no ensejo, requereu o levantamento dos valores penhorados, sendo 

deferido o pedido (fl. 286/287 e fl. 294). Portanto, satisfeita a obrigação, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, em relação ao 

cumprimento de sentença das VERBAS HONORÁRIAS e o faço com força 

no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2007 Nr: 1029-64.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ester Maranha Cupini Perazza, Marcos Ivan 

Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

13:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38873 Nr: 3559-89.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Bortolo, Antonio Renê Bortolo, Nara 

Rejane Correa Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 
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audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

13:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83779 Nr: 2833-13.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Espolio de Solano Quintino 

Desbessel, Espolio Hertha Ilsa Hubner Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:OAB/11.945-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, Romeu de 

Aquino Nunes. - OAB:3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

12:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1589 Nr: 406-05.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 

12:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14664 Nr: 816-19.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Ouro Verde - SICREDI 

OURO VERDE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonio Aramis dos Santos Blauth, Itelvino 

Hoffamn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

15:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37834 Nr: 2660-91.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi, Sirley Stedten Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

15:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84908 Nr: 133-30.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) PUPULIN ARMAZENS GERAIS IMPORTAÇÃO E 
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EXPORTAÇÃO LTDA

Localidade: ZONA RURAL - DIAMANTINO

Valor: R$ 35,00

Finalidade da Diligência: Avaliação/Intimação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122941 Nr: 4513-23.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA Corporate Solutions Seguros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antur Tranportes Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, José Carlos Van Cleef de Almeida Santos - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimo o executado do teor da r. decisão de fls.105/108, ao final trancrita: 

(....)Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença.Defiro o pedido de levantamento dos valores em favor da parte 

credora.Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento do valor 

remanescente devido.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82825 Nr: 1637-08.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Renata S. Cauduro Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser impressa pelo site 

do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificado:

Nome do(s) executado(s): Darci Detumin Bueno

Localidade: Sumidouro

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117559 Nr: 2136-79.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joas Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Intimo o autor para que especifique as provas que pretende produzir, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98590 Nr: 882-42.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Gaino, Valter Stehlgens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101691 Nr: 2320-06.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Xavier de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Do petitório de fls. 151/154, determino a liberação do valor depositado 

espontaneamente pela parte demandada em favor do advogado da parte 

autora.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do advogado parte autora, observando os 

dados bancários constantes nos autos (fl. 4154).

Após, intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento do valor 

remanescente devido, sob pena de bloqueio de valores.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100244 Nr: 1567-49.2015.811.0005

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Mori Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial conforme determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2291-34.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 284/285, a parte exequente requer o levantamento 

dos valores penhorados parcialmente (fls. 268/272), em virtude de que a 

parte devedora foi intimada da penhora, contudo, em petitório de fl. 275, 

afirma não se opor ao despacho retro.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora e, em 

petitório de fl. 275, assevera em nada se opor, de modo que o deferimento 

do pedido de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido, em casos análogos:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 
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Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada às fls. 284/verso.

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento do valor 

remanescente devido. Fixo o prazo de 05 (quinze) dias, sob pena de 

bloqueio de valores.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27236 Nr: 1369-61.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil, antiga denominação de 

Cargil Fertilizantes S.ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Reginaldo Cazetta, 

Mirian Regina de Cezari Cazetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Merighi - OAB:8180, 

Fabiana Hernandes Merighi - OAB:MT/9139, Gian Carlo Leão Preza 

- OAB:8431/MT, Ludovico Antonio Merighi - OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da perícia juntada às fls. 328/376. Fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84288 Nr: 3457-62.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva, 

Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A, MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - 

OAB:108788, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Moema 

Viana Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593/MT

 Vistos etc.

Ante a concordância do credor acerca da decisão de fls. 208/211, 

expeçam-se alvarás: em favor de devedor a quantia de 40 salários 

mínimos e, em favor do credor os valores remanescentes, da quantia 

penhorada (fls. 161/170).

Por outro lado, registro que o extrato de fl. 171, serve como termo de 

penhora consoante decisão de fls. 161/162, assim sendo, proceda-se 

com a avaliação do bem móvel (veículo) penhorado intimando a parte 

executada do ato praticado. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Sem prejuízo do exposto, por versar a causa sobre direitos que admitem 

transação, designo audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 

2018, às 16:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 2800-57.2010.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deudet Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eli, Valdevanir Salesiano Gouvêa, 

Adelson Pereira Rodrigues, Celma Bautz de Freitas, Genivaldo Guimarães 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758, Mayara Maximiano Veneziano - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Santarem 

Gonzales - OAB:167.144, Hernani Zanin - OAB:11770

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 542/549), interposto pela parte 

exequente contra a decisão proferida às fls. 539/540, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

Relata o embargante que não foi analisado o pedido da reorganização dos 

atos processuais, perfectibilizando os atos citatórios.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque a decisão de fls. 539/540, está cumprindo a r. decisão de fls. 

329/337, ou seja, revogou a decisão que concedeu a liminar e os atos 

posteriores do processo, assim, tal recurso deveria der sido manejado 

após a referida r. decisão.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão de fls. 539/540.

Intimem-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37910 Nr: 2732-78.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Westlb do Brasil S/A, Roberto Zampieri, José 

Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Aparecido Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edna Teixeira Veiga - 

OAB:222848, Eduardo Guimarães Wanderley - OAB:68.891, José 

Sebastião de Campos Sobrinho - OAB:6203, Leonardo Lins Morato 

- OAB:163840, Luciana Santos Celidonio - OAB:183417, Mauro Luís 

Timidati - OAB:13.528/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc..

Em petitório de fl. 1095/1100, a parte exequente pugna seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução, bem como busca de bens pelo sistema Renajud.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA DE BENS EXEQUÍVEIS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Para que se 

defira a consulta de dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, é preciso 

que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de 

busca. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor da 

parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.029260-4/001, Relator: Des. Vicente 

de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, J: 25/08/2015, P: 11/09/2015).

Por outro lado, o deferimento de busca de bens via Renajud é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO tão somente a busca e penhora de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo 
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de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85704 Nr: 1179-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11692 Nr: 1662-07.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flori Taborda de Freitas, Adevir Neres

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2014 Nr: 1042-63.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva, União Comércio e 

Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8503 Nr: 1406-98.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl, Valentina Ponce Devulsky 

Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mário Guardado 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Valentina Ponce 

Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, Mauricio Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, 

Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Em sendo infrutífera a busca, proceda-se com a penhora bem imóvel 

indicado pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se 

o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4802 Nr: 168-83.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Derneval Pingo Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Espólio de Ana 

Aparecida José de Brito, Lourival Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19.081, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, Servio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, 

Rogério de Campos - OAB:8.967-B

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 
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que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43494 Nr: 206-70.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Turismo Romero Esteves Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC, Augusto Carlos Fernandes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauro de Oliveira Machado - 

OAB:155697/SP, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Joaquim Basilio - OAB:14253-A

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no PROTESTO.

Expeça-se a Certidão Judicial para o registro em cartório, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 739-68.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A, Maria Lucia Ferreira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda, Nelsivaldo de Sá Teles

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

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem, 

intimando-se os executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101446 Nr: 2214-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Igor de C. Monteiro - EPP, Mario Igor de 

Carvalho Monteiro

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Em petitório de fl. 71, a parte exequente pugna seja quebrado o sigilo fiscal 

da parte devedora com a finalidade de localização de bens para garantir a 

execução, bem como busca de bens pelo sistema Renajud.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA DE BENS EXEQUÍVEIS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Para que se 

defira a consulta de dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, é preciso 

que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de 

busca. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor da 

parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.029260-4/001, Relator: Des. Vicente 

de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, J: 25/08/2015, P: 11/09/2015).

Por outro lado, o deferimento de busca de bens via Renajud é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO tão somente a busca e penhora de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo 

de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1804-35.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Rocha, Euclides Geraldo 

Trabachin, Amalia Redigolo Trabachin

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

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

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc..

Em petitório de fl. 243, a parte exequente pugna seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução, bem como busca de bens pelo sistema Renajud.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA DE BENS EXEQUÍVEIS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Para que se 

defira a consulta de dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, é preciso 

que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de 

busca. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor da 

parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.029260-4/001, Relator: Des. Vicente 

de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, J: 25/08/2015, P: 11/09/2015).

Por outro lado, o deferimento de busca de bens via Renajud é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO tão somente a busca e penhora de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo 

de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 
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indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

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

Às Providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000575-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FORTES (AUTOR(A))

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000575-66.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): GABRIELA FORTES RÉU: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA 

Vistos, etc. Considerando o teor da Portaria nº. 84/2018 – DF que 

determina a suspensão do expediente forense no dia 17 de outubro de 

2018, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15h30min. Intimem-se as partes para que compareçam a 

solenidade devidamente acompanhados por seus respectivos advogados. 

Cumpra-se, com urgência. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001195-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS (REQUERENTE)

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

LUCIRENE DA SILVA SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o patrono do Autor da data designada para audiência de Mediação - 

14/12/2018 às 12 horas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000349-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000349-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: 

ADAO RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: MARCOS DE SOUZA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

reconhecimento de união estável homoafetiva com partilha de bens 

proposta por ADÃO RODRIGUES DA SILVA em desfavor de MARCOS DE 

SOUZA, já qualificados nos autos. O requerente narra que manteve união 

estável com o Sr. Marcos de Souza, durante o período de agosto de 2013 

e agosto de 2016, e construíram patrimônio durante a constância do 

relacionamento. Em sede de tutela de urgência, o requerente pediu o 

deferimento da medida, para que determinasse a partilha e venda do 

imóvel em que os contraentes residiram, com a nomeação de 

administrador judicial para este fim. Decisão inicial indeferindo a tutela de 

urgência (Id. 5528453). Recebida a peça de ingresso, o feito foi 

encaminhado ao CEJUSC para fins de mediação entre as partes. Tentada 

a mediação entre as partes, esta resultou inexitosa (Id n. 6788282). 

Contestação com reconvenção pela parte requerida (Ids. 8012696 e 

8012671), na qual reconhece o pedido do autor quanto à existência de 

fato do relacionamento e sua dissolução, porém discorda quanto à divisão 

de bens. Manifestação à Contestação com Reconvenção pela parte autora 

(Id. 9745159). Despacho ao Id. 13625718 determinando a especificação 

de provas que pretendem produzir. Petição de especificação de provas e 

juntada de documentos pela parte autora (Id. 13864473). Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte requerida (Id. 14628941). Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Verifico que o 

processo está em ordem e que as partes são legítimas. Além disso, todos 

os pressupostos de constituição e validade foram observados, não 

havendo, destarte, nada mais a sanear nesse particular. Não há 

preliminares a serem enfrentadas. Dou o feito por saneado. Nos termos do 

artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, fixo como pontos 

controvertidos os bens adquiridos na constância da união estável e como 

serão partilhados. Consigno que o objeto da presente ação é o 

reconhecimento da união estável, bem como a partilha dos bens 

adquiridos durante o relacionamento. Assim, por não haver elementos 

necessários ao pronto julgamento da lide, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 31 de janeiro de 

2019 às 16h30. DEFIRO, desde já, a produção de prova testemunhal, 

depoimento pessoal das partes (havendo requerimento) e juntada de 

novos documentos. Constato o requerimento de prova testemunhal pela 

parte autora ao Id. 13864473, no entanto, esta ainda não apresentou o 

respectivo rol, assim sendo, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação dessa decisão, para apresentar o respectivo rol. O rol de 

testemunhas deverá conter o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450, NCPC). Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele 

arrolada(s) do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Advirto que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. A inércia na realização da referida intimação importa 

desistência da inquirição da testemunha. A parte pode se comprometer a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que 

trata o parágrafo anterior, porém, se a testemunha não comparecer, 

haverá presunção de que desistiu de sua inquirição. Ciência à Defensoria 

Pública. Intimem-se as partes. Diamantino/MT, 25 de setembro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000840-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTACILIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000840-68.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE 

OTACILIO DE ALMEIDA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de requerimento formulado por 

JOSÉ OTACÍLIO DE ALMEIDA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT visando à concessão de 

Alvará Judicial para retirada do CRLV da motocicleta placa KAQ 8821, 

Renavam 00191138193, Marca/Modelo YAMAHA/NEO AT115 (Nacional), 

Fabricação/Modelo 2008/2008, gasolina, Cor Azul, bem como, para 

imediata liberação/restituição do veículo que encontra-se há meses 

depositado junto ao pátio da CIRETRAN de Diamantino/MT. Juntou os 

documentos que entendeu pertinentes. Despacho ao Id n. 14643064, 

determinando a comprovação do direito à justiça gratuita ou recolha as 

custas processuais. Manifestação ao Id n. 14890508, informando a 

juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais em 

anexo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. RECEBO a inicial em seus termos. Da análise do conjunto 

probatório verifica-se que a documentação apresentada comprova a 

legitimidade do requerente para o pedido. Ante o exposto, considerando a 

documentação apresentada, DEFIRO O PEDIDO formulado, determinando a 

expedição de ALVARÁ autorizando JOSÉ OTACÍLIO DE ALMEIDA, 

inventariante do Espólio de Antônia Lúcia de Almeida, a fim de I - Retirar o 

CRLV da motocicleta placa KAQ 8821, Renavam 00191138193, 

Marca/Modelo YAMAHA/NEO AT115 (Nacional), Fabricação/Modelo 

2008/2008, gasolina, Cor Azul, junto ao CIRETRAN de Diamantino/MT; e, II – 

Proceder à imediata liberação/restituição da motocicleta que encontra 
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depositada junto ao pátio da CIRETRAN de Diamantino/MT (placa KAQ 

8821, Renavam 00191138193, Marca/Modelo YAMAHA/NEO AT115 

(Nacional), Fabricação/Modelo 2008/2008, gasolina, Cor Azul). Expeça-se 

Alvará Judicial, na forma da lei. Cumpridas as determinações, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de 

outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001653-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

U. M. D. S. (REQUERENTE)

R. D. A. B. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. (REQUERIDO)

C. F. T. (ADVOGADO(A))

A. P. T. R. S. (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Certifique-se a tempestividade das petições das partes 

requeridas. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001653-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

U. M. D. S. (REQUERENTE)

R. D. A. B. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. (REQUERIDO)

C. F. T. (ADVOGADO(A))

A. P. T. R. S. (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Certifique-se a tempestividade das petições das partes 

requeridas. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-41.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000038-41.2016.8.11.0005. AUTOR(A): 

SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO 

Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

se pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. 

Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual. 

Certifique-se a tempestividade das petições das partes requeridas. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-41.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000038-41.2016.8.11.0005. AUTOR(A): 

SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO 

Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

se pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. 

Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual. 

Certifique-se a tempestividade das petições das partes requeridas. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000859-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. N. D. C. (AUTOR(A))

E. P. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. C. (RÉU)

 

DESPACHO Vistos, etc. Defiro o pedido de Id. 15424751. REVOGO o 

despacho de Id. 15367770. Portanto, retifique-se o cadastro de advogado 

do polo ativo no sistema PJE, bem como no Diário de Justiça Eletrônico. 

Após, intime-se a parte autora, via DJE, por meio do advogado 

substabelecido ao Id. 12672316, para requerer o que entender por direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em caso de inércia de 

seu representante, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, no 

prazo exarado acima, informe interesse no andamento do feito, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1º do Novo Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado nos autos, com ou sem 

manifestação, abra-se vista ao Ministério Público. Empós, volte-me 

concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 01 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001496-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE SILVA FORTES (REQUERENTE)

RAUL CAJU CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIA KROLLING (TESTEMUNHA)

 

DECISÃO: Vistos, etc. Concedo vista dos autos as partes para que 

apresentem, no prazo de 10 (dias), as alegações finais. Às providências. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007864-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

TAIS REGINA CAMPOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Alto Paraguai (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1007864-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): TAIS 

REGINA CAMPOS REIS RÉU: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI DESPACHO 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

por morte em acidente de trânsito proposta por Tais Regina Campos Reis 

em face do Município de Alto Paraguai, qualificados nos autos. A parte 

autora pleiteia pela concessão do benefício da justiça gratuita. É o 

relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção. No caso em 

análise a requerente não demonstrou respectiva hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação/declaração, 

por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do processo. A parte 

autora poderá comprovar a sua hipossuficiência através de cópia dos 

seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, 

ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos 

extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) 

cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia 

da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intime-se e cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001508-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M.C. HEMING DOS SANTOS LIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001508-73.2017.8.11.0005. REQUERENTE: M.C. 

HEMING DOS SANTOS LIRA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT DESPACHO De acordo com o art. 

5.º, LXXIV da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com 

efeito, no caso de pessoa jurídica, o entendimento encontra-se pacificado 

pelo Enunciado n. 481 da Súmula do STJ, que prevê a gratuidade da 

justiça desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais. Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Destarte, com o advento do artigo supratranscrito, não basta 

a requerente solicitar os auspícios da justiça gratuita, mas também 

comprovar a situação de hipossuficiência financeira, que deverá a 

comprovação ser feita mediante a apresentação de documentos contábeis 

da empresa, além do imposto de renda da pessoa jurídica ou declaração 

anual de faturamento, que indiquem a impossibilidade alegada. Vejamos a 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA 

JURÍDICA.ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA 

DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DA 

AGRAVANTE DE QUE A AGRAVADA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO 

PROCESSUAL. 1-A pessoa jurídica também faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita desde que comprove que não possui condições de arcar 

com as custas e despesas processuais; e uma vez deferido, diante das 

provas carreadas aos autos, incumbe ao impugnante provar o contrário, o 

que não ocorreu na hipótese dos autos. 2-Agravo de Instrumento 

conhecido e improvido.TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

201130098789 PA (TJ-PA) Assim, intime-se a parte autora, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos 

documentos equivalentes aptos a caracterizar sua situação financeira 

atual, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC/15). Diamantino/MT, 01 de 

outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128082 Nr: 2093-11.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Castro de Lara, Igor Manoel Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código: 128082

DECISÃO

Vistos, etc.

Acolho pedido ministerial de fls. 110/110-verso e postergo a análise do 

pedido de desmembramento para posterior juntada da missiva expedida 

para citação do acusado IGOR MANUEL.

 Reitere-se o ofício expedido à fl. 101, encaminhando-se ao Gabinete do 

Magistrado responsável, solicitando informações sobre o cumprimento da 

carta precatória expedida para citação do réu IGOR MANUEL, 

esclarecendo que se trata de feito em trâmite com corréu preso.

Vindo a informação, dê-se vista ao MPE.

 Intime-se a Defesa do acusado JEAN CASTRO para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar procuração nos autos.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127875 Nr: 2002-18.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Castro de Lara, Igor Manoel Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 127875

DESPACHO

Vistos, etc.

Transladem-se cópia das decisões proferidas no presente feito para os 

autos em apenso.

Às providências.

Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 130787 Nr: 3167-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica Etadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Requisite parecer técnico do NAT, remetendo cópia dos documentos que 
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se fizer necessário via malote digital/e-mail, devendo o parecer informar 

qual a gravidade e urgência que o caso apresenta, bem como a eficiência 

do tratamento pleiteado, rogando urgência na resposta.

Com a apresentação do parecer, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012271-19.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BALVAG BALANCAS VARZEAGRANDENSE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAR o procurador da exequente para manifestar quanto 

comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDREI APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000699-49.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREI APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a 

parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no 

serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente 

lançada pela reclamada, razão pela qual pleiteia a declaração de 

inexistência de débito e danos morais. Por fim, rejeito a preliminar 

suscitada pela requerida de falta de interesse de agir, vez que a tentativa 

de resolução administrativa ou a resistência de pretensão, embora 

recomendáveis, não são condições para o ajuizamento de ação e, ainda, 

pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato 

ou documento assinado pela parte autora apontando a referida habilitação 

da função crédito do cartão de débito do autor, o que não foi feito. Isto 

porque, em que pese às alegações da reclamada, esta não apresentou 

nenhuma justificativa para retirar a validade das alegações da parte 

reclamante, não tendo demonstrado sequer atendimento ou gravação 

telefônica a indicar o desbloqueio do cartão para o uso de crédito, além 

disso as compras se deram majoritariamente pela internet, não havendo 

compras no comércio local, fatos que corroboram a narrativa do autor de 

que foi vítima de falsários. Em resumo: a requerida não trouxe qualquer 

elemento hábil para comprovar a regularidade da dívida, pois os dados 

concretos visando comprovar a contratação dos serviços e justificar o 

débito são acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a 

pretensão do reclamante. Partindo desse contexto, observo que as 

inscrições em nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito nos 

valores de R$ 426,98 e R$ 83,07 são indevidas, portanto, a exclusão do 

nome do rol de inadimplentes é a medida que se impõe, restando 

configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem 

presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo causal 

entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela reclamante. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.540,00. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 

487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistentes os débitos nos valores de 

R$ 426,98 e R$ 83,07; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010557-53.2016.8.11.0005. REQUERENTE: SANDRO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para 

que se manifeste sobre o cálculo apresentado pela parte autora, a fim de 

ser expedida certidão de crédito para habilitação nos autos da 

recuperação judicial, no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 08hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo manifestar no prazo legal, acerca da 

Carta Precatória devolvida ID 15951686.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-45.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

JOEL MORETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDYELE SOUTO NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

devolução da Carta Precatória. ID 15956671.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-03.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ONELICE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012684-03.2012.8.11.0005. REQUERENTE: ONELICE DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Intime-se a parte exequente 

pessoalmente para manifestar-se, no prazo de 10 dias, quanto ao pedido 

da parte executada de id. 15202822, uma vez que o comprovante de 

pagamento juntado aos autos pela executada no id. 3856455 não 

corresponde ao valor do acordo formulado entre as partes. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, libere-se o valor bloqueado nos autos 

em favor da parte executada, mediante expedição de alvará. Cumpra-se. 

Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012710-98.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012710-98.2012.8.11.0005. REQUERENTE: LUIZA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Tendo em vista que a sentença 

que decidiu os embargos à execução opostos pela executada já 

determinou a liberação dos valores bloqueados nos autos em favor da 

parte executada, cumpra-se a referida determinação (id. 10172171 – pág. 

1). Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012682-33.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADILEI FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012682-33.2012.8.11.0005. REQUERENTE: ADILEI FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A., CLARO S/A Vistos, etc. Libere-se o valor 

bloqueado em favor da executada, conforme determinação de id. 9935428 

- Pág. 2. Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013002-83.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WENNYS ROGERS RAMOS BARROS (EXEQUENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013002-83.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: WENNYS ROGERS RAMOS 

BARROS EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – 

Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, 

intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência 

de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-88.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010393-88.2016.8.11.0005. REQUERENTE: DILEUZA DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 

- Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente 

a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010884-03.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO KORB (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010884-03.2013.8.11.0005. REQUERENTE: REINALDO KORB REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-19.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010870-19.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARINALVA DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-74.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LEITE (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011319-74.2013.8.11.0005. REQUERENTE: CELSO LEITE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-26.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

ROBSON ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010143-26.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ROBSON ROGERIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-63.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

LIBERATO BRAATZ FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010104-63.2013.8.11.0005. REQUERENTE: LIBERATO BRAATZ FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-52.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BARBOSA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010376-52.2016.8.11.0005. REQUERENTE: AIRTON BARBOSA 

CAVALHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MACHADO SANTANA (REQUERENTE)

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001442-93.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RAQUEL MACHADO 

SANTANA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1 – Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-95.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE JANETE COSTA (REQUERENTE)

ADILSON FERMINO DE LIMA (REQUERENTE)
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ANDRE TRAPANI COSTA POSSIGNOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010399-95.2016.8.11.0005. REQUERENTE: EUNICE JANETE COSTA, 

ADILSON FERMINO DE LIMA REQUERIDO: KROTON EDUCACIONAL S/A, 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Nada sendo 

requerido no prazo de 10 dias, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010806-09.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ROBSON ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010806-09.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ROBSON ALVES BONFIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-08.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010528-08.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ANGELINA GERMANO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011554-41.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AZIS RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011554-41.2013.8.11.0005. REQUERENTE: AZIS RIBEIRO DE MORAES 

REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010599-05.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010599-05.2016.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-73.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010847-73.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA FRANCISCA GAMA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000404-46.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE 

MACEDO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para 

que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-36.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

LORIVAL CASSIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARAGEM TOP CAR (REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010056-36.2015.8.11.0005. REQUERENTE: LORIVAL CASSIMIRO DA 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, GARAGEM TOP CAR Vistos, etc. Tendo em vista o 

acórdão proferido nos autos, que reconheceu a incompetência do Juizado 

Especial para processar e julgar a presente demanda, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-17.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO DE GOES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010346-17.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE 

GOES LIMA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto ao 

comprovante de pagamento juntado aos autos. Cumpra-se. Diamantino, 16 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-75.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MENDES (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010131-75.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO MENDES 

REQUERIDO: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM Vistos, etc. 

Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-55.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOS SANTOS VASCONCELLOS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010337-55.2016.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDA DOS SANTOS 

VASCONCELLOS E SILVA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos. Nada sendo requerido no prazo de 10 dias, arquive-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-49.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010178-49.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA CLEIA DE CARVALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 

dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000437-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

SANTANA PEREIRA DE LOYOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000437-36.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SANTANA PEREIRA DE 

LOYOLA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que se manifeste quanto ao pedido de id. nº 

15956016 - Pág. 1, no prazo de 05 dias requerendo o que dê direito, 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-61.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE NONATO DE SOUZA (REQUERENTE)

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010615-61.2013.8.11.0005. REQUERENTE: DANIELE NONATO DE SOUZA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-16.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GISELIA BRANDAO MODESTO SOARES (REQUERENTE)

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000072-16.2016.8.11.0005. REQUERENTE: GISELIA BRANDAO MODESTO 

SOARES REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-97.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

CASSIA REGINA ROGERIO PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010039-97.2015.8.11.0005. REQUERENTE: CASSIA REGINA ROGERIO 

PINTO REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos, 

etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012469-56.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALLINE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012469-56.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ALLINE DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão 

da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, 

realizando as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SENHOR DA MODA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 

ACESSORIOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

MARCIO XAVIER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001137-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: SENHOR DA MODA COMERCIO 

DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI - ME EXECUTADO: 

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial Senhor da Moda Comércio de Artigos do 

Vestuário e Acessórios EIRELI-ME em face de Walmir de Abreu Correia 

–ME, todos devidamente qualificados nos autos. A presente execução se 

funda em 03 boletos bancários tendo como beneficiário o ora exequente e 

como pagador o executado, id. 15398408 - Pág. 1/3. Pois bem. 

Recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os 

boletos de cobrança bancária, devidamente acompanhados dos 

instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da 

mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do 

título cambiário em questão e constituem, em princípio, títulos executivos 

extrajudiciais. De acordo com o REsp nº 1.024.691 – PR do STJ a 

executividade do “boleto bancário” vinculado ao título eletrônico está 

condicionada à apresentação do instrumento de protesto e do 

comprovante de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços, bem 

como à inexistência de recusa justificada do aceite pelo sacado. No 

entanto, em análise do caso concreto, observa-se que a parte exequente 

instruiu a presente execução apenas com boletos bancários, sendo certo 

que os referidos documentos, sozinhos, não possuem força executiva 

para a propositura da presente ação. Assim, intime-se a parte exequente 

para que emende a inicial, no prazo de 15 dias, juntando aos autos o 

instrumento de protesto e o comprovante de entrega das mercadorias ou 

prestação dos serviços, sob pena de indeferimento da inicial. Certifique-se 

o decurso do prazo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001454-10.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora para requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014882-76.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO FINASA BMC SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014882-76.2013.8.11.0005. REQUERENTE: CASTRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO FINASA BMC SA Vistos. Nada sendo 

requerido no prazo de 10 dias, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010152-51.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

DEJAIR RAIMUNDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010152-51.2015.8.11.0005. REQUERENTE: DEJAIR RAIMUNDO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1 – Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DE QUEIROZLOPES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001234-75.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: RUTH DE QUEIROZLOPES - ME Vistos. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Analisando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 

direito alegado está revelada pela documentação juntada aos autos, a qual 

demonstra que o título que originou o protesto em nome do autor é uma 

DMI, n° 9, emitida em 17.05.2013 pela requerida, no valor de R$ 244,00, 

com vencimento em 14.12.2013, e protestada por falta de pagamento. Com 

efeito, em análise ao boleto de id. 15878892 verifica-se que o mesmo 

corresponde ao título acima mencionado que foi protestado pela ré, cujo 

qual foi devidamente quitado um dia antes do vencimento, conforme recibo 

de pagamento emitido pela requerida através de sua funcionária Caroline 

Lopes, id. 15878892, contudo, mesmo tendo realizado o pagamento de 

forma tempestiva, verifica-se através da certidão positiva de protesto 

anexa que o autor obteve seu nome protestado pela referida dívida em 

03.01.2014. O perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte 

requerente encontra restrições em seu crédito por uma dívida que já se 

encontra adimplida, o que lhe trará diversos prejuízos, dentre eles os 

funestos efeitos do protesto indevido. Posto isso, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino: 1- Seja oficiado ao 4° Serviço Notarial 

de Cuiabá para que efetue o cancelamento do protesto n. 351, de 

03/01/2014, espécie: DMI, n. título 09, no valor de R$ 244,00 (duzentos e 

quarenta e quatro reais), tendo como sacador RUTH DE QUEIROZ LOPES 

64678474, realizado em face de Rodrigo Pereira de Souza, CPF 

034.186.881-79. 2 - Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá 

oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a data da audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. 3 - INTIME-SE a parte reclamante através de seu patrono da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 4 - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-13.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GONZAGA LOPES (REQUERENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010032-13.2012.8.11.0005. REQUERENTE: OSVALDO GONZAGA LOPES 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Considerando que a parte exequente 

concordou com a liberação dos valores bloqueados vias sistema 

BACENJUD, uma vez que efetuou acordo amigável com a executada, 

tendo, inclusive, recebido o valor acordado, id. 3780977 - Pág. 1, DEFIRO o 

pedido de id. 9391623 - Pág. 2, e determino a liberação do valor bloqueado 

em favor da parte executada, mediante alvará de levantamento. Após, 

tendo em vista que há sentença de extinção transitada em julgado nos 

autos, arquive-se definitivamente com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014884-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

SILVIO ROBERTO BRUGNAGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014884-46.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: SILVIO ROBERTO BRUGNAGO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Em razão da penhora online de 

dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. 

JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 

1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 

FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 

NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura 
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do auto de penhora ou de sua redução a termo, com posterior intimação 

da parte executada para, querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe 

o conhecimento da exata identificação do bem sobre o qual recaiu a 

constrição. 2. Havendo penhora on-line, não há expedição de mandado de 

penhora e de avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta-corrente do devedor, sendo desnecessária 

diligência além das adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 

3. Se a parte pode identificar, com exatidão, os detalhes da operação 

realizada por meio eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e 

se foi expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o 

procedimento por estrita formalidade. Aplicação dos princípios da 

instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade 

sem prejuízo). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. 

(REsp 1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO (ADVOGADO(A))

IZABELLE EPIFANIO (ADVOGADO(A))

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000817-59.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 16 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-51.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAZZARI FANTIN (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010357-51.2013.8.11.0005. REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO STÜKER, 

LETICIA LAZZARI FANTIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-94.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SOUZA SILVA (REQUERIDO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010294-94.2011.8.11.0005. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA REQUERIDO: JOEL SOUZA SILVA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 16 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000535-84.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEIZE DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória sustentando que lhe causou 

prejuízos a conduta da ré em realizar cancelamento da passagem aérea 

adquirida do trecho de volta em 27.02.2018 (voo 1716) entre Brasília/DF e 

Cuiabá/MT, pugnando, assim, por indenização a título de danos materiais e 

danos morais. Julgo o mérito. Assegura a autora que em 27/02/2018 não 

conseguiu realizar o embarque em virtude de cancelamento de voo 

disponibilizado pela ré no trecho acima mencionado. Além disso, 

argumenta a autora que constatou defeito em sua mala quando chegou a 

Cuiabá/MT e que teve que pagar duas substitutas para realizar seu 

trabalho diante da sua impossibilidade de comparecimento no trabalho. 

Restou incontroverso que houve cancelamento do voo e a autora somente 

embarcou para Cuiabá/MT às 06:55, em 28.02.2018, conforme documento 

juntado no id. 13201592, p.1. Assim, de fato, a autora comprovou a 

existência de danos materiais decorrentes do cancelamento, 

considerando as fotos e documentos demonstrando defeito na mala da 

autora, bem assim os recibos que provam as despesas com o pagamento 

de substitutas, de modo que defiro o pedido de danos materiais no valor 

de R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos). 

Entretanto, o pedido de dano moral revela-se improcedente. Isto porque a 

própria autora afirma na petição inicial que a ré forneceu voucher para 

alimentação e hotel durante o período em que teria que aguardar o próximo 

voo e, ainda, a promovente foi realocada para o voo que partiu às 

06h15min no dia 28.02.2018, conforme ticket juntado pela própria autora 

no id 13201592, p.1 Ora, embora tenha havido atraso no voo da autora, a 

ré em defesa demonstrou que surgiu a necessidade de realizar 

manutenção não programada na aeronave (id. 14651317, p. 2.), 

demonstrando o relatório de manutenção que corrobora a sua alegação. 

Portando, dada a ausência de condições operacionais, não há como 

responsabilizar a ré pelo cancelamento de voo, sobretudo tendo em 

consideração que a ré prestou a assistência necessária, providenciando 

alimentação, hotel e realocação de voo. Neste particular, ademais, inexiste 

qualquer interferência na ida ou não do filho da autora à escola por 

conduta da reclamada ou pelo fato de “a autora ter ficado sem celular”, 

não havendo nexo causal entre tais situações e o contrato de transporte 

firmado entre as partes. Não é demais ressaltar que o inadimplemento 
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contratual não gera em regra, danos morais e, ainda, a ocorrência dos 

danos morais decorrentes do atraso no voo não se caracteriza in re ipsa 

e deve ser comprovada, de acordo com a jurisprudência do STJ, in verbis: 

Quanto ao dano, o entendimento desta C. Superior é no sentido de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços, inclusive nos casos de extravio de bagagens, 

cancelamento e de atrasos em voos, é objetiva. No entanto, o simples 

inadimplemento contratual não gera em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia 

possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e 

previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 

Cinge-se, então, a controvérsia em saber se na hipótese dos autos o 

ocorrido configura situação de mero inadimplemento contratual ou 

excesso apto a violar a dignidade do agravante. O Tribunal de origem, à 

luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento 

motivado, bem como mediante análise soberana do contexto 

fático-probatório dos autos afastou os danos morais por entender que a 

ora recorrida prestou a devida assistência a recorrente. Verbis: "Ao 

contrário do que quer fazer crer a recorrente, não houve descaso da 

companhia aérea com a situação, sendo ofertada a opção de remarcação 

do voo na primeira oportunidade mais próxima, em cumprimento às normas 

do Código Brasileiro de Aeronáutica e pela ANAC - Agência Nacional de 

Aviação Civil. (...) A recorrente, assim, sofreu atraso de 4h20min, prazo 

muito próximo do previsto na legislação (4 horas) para o caso de a 

empresa aérea ter que tomar providências. A afirmação de que a apelada 

não "forneceu qualquer tipo de alimentação ou mesmo água" não é 

suficiente para caracterizar a ocorrência de dano moral. A ocorrência dos 

danos morais decorrentes do atraso no voo não se caracteriza in re ipsa 

e deve ser comprovada, já que não é todo inadimplemento contratual ou 

ato ilícito que gera o dever de indenizar, independentemente da 

responsabilidade objetiva da companhia aérea." (e-STJ, fls. 257/259) 

Nesse sentido, observa-se que o Tribunal a quo decidiu em consonância 

com o entendimento desta corte, no sentido de que para restar 

configurado o dano moral, faz-se necessário que o descumprimento 

contratual, atraso no voo, ultrapasse o mero dissabor, abalando a 

dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, o que não restou 

comprovado presente caso. Nessa linha: "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO 

SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE 

CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU 

ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se, 

diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço - 

atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - causou dano 

moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside 

exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato 

desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O 

importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da 

dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque 

doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero 

inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, 

bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que o dano 

moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre 

analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou 

não dano moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso 

quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo - 

que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou 

demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa não 

deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o 

problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia aérea, 

com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia 

seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de 

onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma 

prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da 

pessoa humana do autor. 5. O aborrecimento, sem consequências graves, 

por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu 

viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do 

abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de 

exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à 

personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor 

doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o 

sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a 

causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 

Precedentes. 6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso 

concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à 

reparação por dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem 

maiores consequências, de menos de oito horas - que não é considerado 

significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas 

razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental não 

provido." (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014 - 

grifou-se. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, 

nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 02 de 

fevereiro de 2017. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (Ministro RAUL 

ARAÚJO, 14/02/2017) Sendo assim, não há que se falar em indenização 

por danos morais, uma vez que o nexo de causalidade capaz de imputar à 

ré o dever de indenizar foi rompido no caso concreto, devido à 

necessidade de reparos não previstos na aeronave, bem assim por ter a 

ré prestado a devida assistência à promovente. Diante de todo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de danos materiais para condenar a ré ao 

pagamento da quantia de R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e 

noventa centavos), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo 

INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora 

de 1% ao mês desde a data do evento danoso, por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais e, via de consequência, extingo 

o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à 

parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz 

togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-85.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

FABIANO JUNIOR MAROCCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT BOSCH LIMITADA (REQUERIDO)

RICARDO DE OLIVEIRA RICCA (ADVOGADO(A))

DOMMI ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010529-85.2016.8.11.0005. REQUERENTE: FABIANO JUNIOR MAROCCO 

REQUERIDO: DOMMI ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI - ME, ROBERT BOSCH LIMITADA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Verifica-se que 

se trata de relação de consumo, devendo, portanto, ser aplicado o CDC ao 

caso. Assim, considerando a hipossuficiência da reclamante diante da 

empresa requerida, defiro a inversão do ônus da prova em seu favor, com 

fulcro no artigo 6º, inciso VIII do Código Consumerista. Inicialmente, 

considerando que a parte reclamante desistiu da demanda em relação a 

requerida Dommi Assistência Técnica de Locação de Equipamentos 
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Elétricos, conforme pedido de id. 13539136, somente resta HOMOLOGAR 

tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC. Pois 

bem. O reclamante narra, em síntese, que na data de 20.08.2015 adquiriu 

à vista uma parafusadeira a bateria, modelo 19A8 1200-LI 2611 14,4V 

Skill, pelo valor de R$ 590,00, produto este de fabricação da empresa ré. 

Alega que com pouco tempo de uso o produto apresentou defeito de 

fabricação, e que entrou em contato com a ré através do SAC, tendo em 

vista a vigência do prazo da garantia estabelecida, sendo-lhe indicado um 

estabelecimento autorizado para prestar a assistência técnica no 

município de Cuiabá. Narra que na data de 26.11.2015 deixou o produto 

com a assistência técnica Dommi, autorizada pela ré, contudo, que não 

recebeu de volta seu produto, nem tampouco o reembolso do valor pago 

por ele. A ré, por sua vez, alega que encaminhou autorização para 

assistência técnica realizar o reembolso dos valores ao Requerente, mas 

que em razão de motivo desconhecido isso não aconteceu, e que o autor 

após o e-mail do SAC não retornou informando que a assistência Domini 

nada havia resolvido. Alega que o produto já foi substituído, e que 

somente procede o pedido de devolução dos danos materiais, uma vez 

que quanto aos danos morais não agiu ou se omitiu de maneira capaz de 

gerar dano ao autor, posto que procurou a todo momento autorizar a 

devolução dos valores. Em análise aos autos, verifica-se que restou 

comprovado que a parafusadeira foi encaminhada à assistência técnica, 

sendo que a própria ré admitiu a necessidade de substituição do produto 

e/ou devolução do dinheiro, mas embora a alegação da ré seja de que o 

produto foi substituído, não há prova da substituição, devolução ou 

reembolso do mesmo. Assim, é devido o pedido de devolução dos valores 

pagos a título de dano material, conforme reconhecido pela própria 

requerida, para decretar-se a restituição em favor do autor da quantia 

paga pelo objeto no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais). Em 

relação ao dano moral, a atitude da requerida em obstar o acesso da parte 

autora ao produto, por longo período, não realizando os procedimentos 

previstos no CDC, configura dissabores e constrangimentos passíveis de 

danos morais. A própria ré admitiu que quando da verificação da 

ferramenta pelos técnicos percebeu-se a necessidade de substituição do 

produto e/ou devolução do dinheiro, contudo, além de não realizar a 

substituição do produto, o valor não foi restituído, já tendo transcorrido, 

nada mais, nada menos, que 2 anos e 10 meses da entrega do produto à 

assistência. Assim, em análise do contexto probatório, observo que os 

fatos narrados e comprovados pelo reclamante extrapola o mero 

descumprimento contratual, uma vez que a demora excessiva na 

substituição/reembolso do produto, considerando que o aparelho foi para 

assistência técnica em 2015, configura falha na prestação de serviço, 

passível de indenização por dano moral, em decorrência da conduta 

abusiva da reclamada. Ora, havendo a compra de produto que apresentou 

vício, cujo reparo não é realizado no prazo legal estabelecido pelo CDC, 

surge o direito à parte de ser indenizada pelos danos suportados. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a 

condição financeira da autora, tenho como sensata e justa, a indenização 

por danos morais, decorrente da falha na prestação dos serviços a 

quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais). Por todo 

exposto, em face da ré Robert Bosch Limitada, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) Condenar a requerida a restituir o valor de R$ 

590,00 (quinhentos e noventa reais), de forma simples, com incidência de 

correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a 

contar da citação (art. 42, do CDC); e, b) Condenar a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 9.370,00 a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Com relação a requerida Dommi Assistência Técnica de Locação de 

Equipamentos Elétricos JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o Enunciado 90 do 

FONAJE. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

(art. 54, Lei 9.099/95). P.I.C. Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIO CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001118-06.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ZELIO CASSIANO BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 16 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-20.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

WALTER LUIZ DE AGUILAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010555-20.2015.8.11.0005. REQUERENTE: WALTER LUIZ DE AGUILAR 

REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 16 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006876-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

NOEMIA BISPO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OTAVIO VICENTIN (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006876-30.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que 
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preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Cite-se o devedor 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, nos 

termos da inicial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do título (art. 911, p. único, c.c. 528, §3º, 

CPC), bem como de lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) 

meses. Intime-se a parte autora desta decisão. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 16/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001246-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ALVES GOMES (REQUERENTE)

ROSALVO DOS SANTOS SALLES (ADVOGADO(A))

JOIRCE DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE FRANCA GOMES (REQUERIDO)

 

Intime-se o advogado da parte autora para se manifestar sobre o estudo 

psicossocial juntado sob o ID 15783276.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178939 Nr: 10102-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o teor da decisão de f. 33, verifico pendente a apreciação da 

justificativa de f. 18/31.

Denota-se que o executado justificou a inadimplência na ausência de 

condições financeiras de arcar com o valor pleiteado, fato que sucedeu 

após um acidente de trânsito que motivou seu desemprego.

Friso, de plano, que o desemprego, por si só, não é capaz de impor a 

conclusão de que o executado não detém de condições suficientes ao 

pagamento dos alimentos.

 No presente caso, o réu sofreu acidente no dia 01/07/2016 (f. 28). Após 

consulta ao CAGED (extrato anexo), verifico que o executado já se 

encontrava sem exercer emprego formal desde 2014, não sendo 

procedente sua alegação de que o acidente tenha lhe deixado sem 

trabalho, presumindo-se, diante da necessidade de subsistência do ser 

humano, que sua situação de aparente desemprego foi suprida por 

serviços não formais nesse período.

De outro lado, consta que o réu em novembro de 2016 passou a trabalhar 

mediante registro em CTPS, recebendo a remuneração de R$ 3.554,25 à 

época da justificativa (f. 26), valor que entendo ser suficiente ao 

pagamento dos encargos alimentares ora executados e ao provimento de 

sua mantença.

Não obstante, registro que o réu sequer se utilizou da medida judicial 

adequada para arguir a alteração de suas condições de contribuir com os 

alimentos pactuados e postular a eventual revisão do valor.

Com essas considerações não acolho a justificativa apresentada e 

determino, sucessivamente, a penhora de valores no Bacenjud, o bloqueio 

de bens no Renajud, a penhora de FGTS, a busca de bens no CRI, a 

expedição de certidão judicial e a inserção do nome do devedor no 

SPC/Serasa.

Sendo positiva a penhora, intime-se o executado para, querendo impugnar 

no prazo legal.

Sem prejuízo, determino a designação de audiência com os mediadores 

Cosme ou Mara na sala de conciliação do Fórum, oportunidade para a qual 

as partes deverão ser intimadas a comparecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006152-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MIKAEL ROCHA GUARIM FILINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006152-26.2018.8.11.0037. 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de 

Tutela Antecipada de Urgência ajuizada em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, qualificado nos autos. Narra a exordial que o autor, atualmente 

com 11 (onze) anos de idade, necessita realizar o exame de “Vitrectomia” 

a fim de evitar que o infante perca a visão. Alega que solicitou o exame 

junto à Secretaria de Saúde Municipal, todavia, o referido não é fornecido, 

visto que não é contemplado pelo SUS. Entretanto, tal procedimento foi 

solicitado junto ao Estado no dia 23/03/2018, sob nº 235010001. Assim, 

pugna pelo fornecimento do exame de “Vitrectomia”, ao menor, sob pena 

de bloqueio de verbas públicas. Com a inicial juntou-se os documentos 

pertinentes. É o breve relato. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos legais. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Assim, 

passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Conforme consignado 

no relatório, trata-se de obrigação de fazer realizar o exame de 

“Vitrectomia” a fim de evitar que a criança perca a visão, garantindo-lhe 

uma vida saudável e promissora. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos elementos da antecipação da tutela 

final perseguida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Cumpre salientar que o instituto da tutela antecipada visa adiantar os 

efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que, por meio dela, o autor não pretende simplesmente evitar 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, desde logo, 

obter a satisfação provisória do direito. Tem-se que o requerimento de 

antecipação da tutela é perfeitamente cabível no presente feito. A 

pretensão do requerente deduzida na exordial é o fornecimento do exame 

de “Vitrectomia”, alegando, em síntese, que o menor está perdendo a 

visão. No que tange ao tema, importante frisar que a manutenção da 

saúde é, consequentemente, a manutenção da própria vida, tendo, 

portanto, prevalência sobre qualquer normatização administrativa ou 

interesse orçamentário. Trata-se de direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício (art. 2° - Lei 8.080/90). O Estado (União, Estados-membros, 

Distrito Federal e Municípios), é responsável pela manutenção do sistema 

que garante condições ao exercício do direito à saúde, competindo a este, 

gerir meios para a realização de tratamentos médico-hospitalares 

adequados, observando a urgência de cada caso. Trata-se, portanto, de 

direito natural, inalienável, irrenunciável, e impostergável, estando sua 

inviolabilidade garantida pela Constituição Federal, nos artigos 5°, "caput" e 

6°, verbis: Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. (...) Art. 6° 

São Direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Dessa 

forma, cabe ao Estado por intermédio de suas redes regionalizadas e 

hierarquizadas (órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais), preservar em quaisquer circunstancias o direito a saúde. 

Quando um ente federativo se nega a custear o tratamento, que não 

oferece através do Sistema Único de Saúde, afronta os dispositivos 

constitucionais que garantem acesso à saúde. A respeito do assunto a 

jurisprudência, in verbis: Ementa: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . DIREITO À SAÚDE. 

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DIANTE DO ENUNCIADO 490 DO STJ 

E PRECEDENTE DA MESMA CORTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. TRATAMENTO 

MÉDICO. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CONSULTA COM 

NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO. OBRIGAÇÃO E SOLIDARIEDADE DOS 

ENTES PÚBLICOS. O Estado, em todas as suas esferas de poder, deve 
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assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o 

direito à vida e à saúde, fornecendo gratuitamente o tratamento médico 

cuja família não tem condições de custear. Responsabilidade solidária, 

estabelecida nos artigos 196 e 227 da Constituição Federal e art. 11 , § 2º 

, do Estatuto da Criança e do Adolescente , podendo o autor da ação 

exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por 

qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e 

hierarquização do serviço público de saúde. APELO DESPROVIDO E 

SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e 

Reexame Necessário Nº 70059121467, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/05/2014). Com 

efeito, analisando especificamente o caso dos autos, verifica-se a 

demonstração de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, visto que o requerente necessita de tratamento 

para evitar que sua condição se torne ainda mais gravosa e, para tanto, é 

indispensável que lhe seja disponibilizado o exame, conforme 

recomendação da equipe técnica o NAMEI (ID 15223035, página 1) e laudo 

médico (ID 15223035, página 3). Com essas considerações, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada para o fim de determinar ao requerido a imediata 

realização do exame de “Vitrectomia”, ao autor, no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de 

verbas públicas. Citem-se os requeridos, para, querendo, contestar no 

prazo legal. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Serve a presente como Mandado, se for o 

caso. Primavera do Leste-MT, 16/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000283-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

ROSIMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR LOPES DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000283-19.2017.8.11.0037. Vistos etc. A inicial foi proposta por Rosimar 

Lopes da Silva em razão do falecimento de seu cônjuge Luciano Montes 

Canabrava, ocorrido em 07/01/2017. Verifico que o patrimônio deixado 

pelo de cujus não alcança o limite de mil salários mínimos e há dois 

herdeiros menores, tratando-se, portanto, de Ação de Arrolamento Comum 

(art, 664 e seguintes do CPC). O plano de partilha foi apresentado no ID 

4700392 - Pág. 3, sendo realizada avaliação judicial dos bens que 

compõem o monte mor no ID 12708059 - Pág. 1 e 2. O Ministério Público 

postulou pela homologação do plano de partilha (ID 13588194 - Pág. 1). As 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal e Municipal se 

encontram nos Ids 6044221 - Pág. 1 e 6122669 - Pág. 1, não se 

constituindo estas credoras. Em relação à Fazenda Pública Estadual, 

verifico que está colacionada ao feito somente a certidão negativa de 

débitos expedida pela SEFAZ (ID 5887525 - Pág. 1). Assim, intime-se a 

inventariante para que junte a certidão negativa emitida pela Procuradoria 

Geral do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias. Friso ser desnecessário o 

recolhimento prévio do ITCMD e dos demais tributos, nos termos do art. 

664 c/c 662, caput e § 2º do CPC/2015. Ressalto que o art. 664, § 4º do 

CPC disciplina, in verbis: Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for 

igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á 

na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, 

com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano 

da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a 

estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) 

dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, 

deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e 

mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o Lavrar-se-á de tudo um 

só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes 

ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, 

no que couber, as disposições do art. 672, relativamente ao lançamento, 

ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a 

transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 5o Provada a quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará 

a partilha. Assim, de acordo com o § 4º do dispositivo acima mencionado, 

aplica-se ao arrolamento comum, no que couber, as disposições do art. 

672 do CPC relativos ao lançamento, pagamento e quitação da taxa 

judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio. Todavia, o art. 672 flagrantemente nada revela acerca do tema, 

dispondo acerca da cumulação de inventários[1], matéria absolutamente 

alheia ao caso. Trata-se de evidente erro material do legislador. Friso que 

recentemente a 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal[2] 

entendeu desse modo, afirmando, ainda, que o §4º do art. 664 em verdade 

referia-se ao art. 662 do CPC. Por oportuno, o art. 662 do CPC dispõe que: 

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio. § 1º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no 

valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo 

administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos 

meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2º O 

imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades 

fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos 

herdeiros. Nesse sentido: [...] Processualmente, a homologação de 

arrolamento apenas exige prova de quitação dos tributos relativos aos 

bens do espólio e às suas rendas [...] ITCMD que não se encaixa em tal 

definição. (TJSP. Processo AI 20368047920138260000 SP 

2036804-79.2013.8.26.0000. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 05/12/2013. Julgamento: 5 de Dezembro de 2013. 

Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci) ARROLAMENTO COMUM. 

EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO 

PRÉVIA DOITCMD. ART. 664, § 4º C/C 662, CAPUT E § 2º DO CPC/2015. 1. 

No arrolamento comum, a partilha será homologada por sentença, sendo 

desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis 

- ITCMD, conforme dispõe o art. 664, § 4º c/c 662, "caput" e § 2º, ambos 

do CPC. Precedente desta Turma. 2. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJDF. Apelação Cível: 2009071002579 APC 0021353-94.2009.8.07.0007. 

Órgão Julgador: 8ª Turma Cível. Relator: Diaulas Costa Ribeiro. Data do 

Julgamento: 07/06/2018) Ante o exposto, após a juntada da certidão 

negativa expedida pela Procuradoria Geral do Estado, estando 

preenchidos os requisitos legais, com a concordância ministerial, como 

forma de garantir a economia e celeridade processual, desde já, homologo 

por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha 

do bem deixado por Luciano Montes Canabrava, nos percentuais de ID 

4700392 - Pág. 3, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública. Transitada em julgado, 

expeça-se formal de partilha e intime-se o fisco. Em seguida, arquive-se o 

processo, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 16/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito [1] Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a 

partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade 

de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças 

deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma 

das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no 

inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode 

ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes 

ou à celer idade processual.  [2]  (Acórdão n.1088606 , 

20160410075838APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator 

Designado: MARIO-ZAM BELMIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

22/03/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: 667/676)

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006082-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006082-09.2018.8.11.0037. Vistos etc. Como se sabe, a competência 

jurisdicional quando firmada em razão da matéria, é de ordem pública, 

devendo ser alegada até mesmo de ofício, em qualquer fase ou instância 

do julgamento (art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil). Registro que 

nesta comarca há varas com atribuições específicas, como é o caso 

desta 1ª Vara, a qual possui competência para processamento e 

julgamento de ações relativas à infância, família e sucessões. Desse 

modo, sendo que no presente caso não há qualquer questão de 

parentesco ou de sucessão envolvida, tampouco possui criança ou 

adolescente como parte, entendo que o feito, concernente à legislação 

dos registros públicos, recai na competência residual do Juiz de Vara 

Cível. Anoto que esse entendimento está de acordo com as normativas da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria e do Código de 

Organização Judiciária, que assim disciplinam: CNGC. item 1.10.17. Os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI , do COJE/MT. COJE. art. 51. Aos Juízes de 

Direito e Substitutos compete: (...) VI – processar e julgar os pedidos de 

restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros 

públicos (...)” Nesse sentido a decisão proferida na Consulta 27/2008 - 

Protocolo: 062710/2008 – pela Corregedoria-Geral da Justiça do Mato 

Grosso: “[...] Observa-se na atual redação dos itens “1.10.17” e 

“1.10.17.1” da CNGC que os procedimentos de dúvida, restauração, 

suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos são 

da competência dos respectivos juízes cíveis e que, excepcionalmente, na 

Comarca de Cuiabá, competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir matéria não 

contenciosa referente a Registros Públicos e à Suscitação de Dúvida. [...] 

Com o advento da Lei Complementar nº. 281, de 27 de setembro de 2007, 

que deu nova redação ao art. 52 do COJE, pôs-se fim à distinção antes 

existente entre a competência do Juiz Diretor do Foro da Capital e a dos 

demais Juízes Diretores do Estado, conferindo a qualquer Juiz de Direito 

no exercício da Direção do Foro a competência para resolver as dúvidas 

suscitadas pelos servidores da Justiça, nas matérias referentes às suas 

atribuições, e tudo quanto disser respeito aos serviços dos registros 

públicos. Confira-se: “Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete: 

(...) VI – processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos (...)” Art. 52. 

Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete 

privativamente: (...) XXXIV – conhecer e decidir sobre a matéria prevista 

no inciso VII do artigo anterior (destaquei e sublinhei) “Art. 51. (...) VII – 

resolver as dúvidas suscitadas pelos Servidores da Justiça, nas matérias 

referentes às suas atribuições, e tudo quanto disser respeito aos 

serviços dos registros públicos” (destaquei) Tem-se, assim, que, 

enquanto os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos são da competência dos respectivos 

juízos cíveis, por força do disposto no art. 51, VI, do COJE, as dúvidas 

suscitadas e os demais assuntos relacionados aos serviços dos registros 

públicos devem ser processados e julgados pelo Juiz Diretor do Foro, face 

ao comando do art. 52, XXXIV, do COJE. [...] Com efeito, sugiro sejam 

alterados os textos das normas “1.10.17” e “1.10.17.1” da CNGC, a fim de 

atualizá-los de acordo com a nova redação do COJE, devendo ficar assim: 

“1.10.17 – Os procedimentos de dúvida, restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão 

perante os respectivos juízos cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do 

COJE/MT.” “1.10.17.1” – Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir as 

dúvidas suscitadas e as demais matérias referentes aos serviços dos 

registros públicos, nos termos do art. 52, inciso XXXIV, c/c art. 51, VII, do 

COJE/MT.” Em face da competência especializada desta Vara e diante do 

acima esposado, declino da competência para seguimento do 

processamento do feito para qualquer das varas cíveis (feitos gerais) 

desta comarca. Proceda-se as anotações e redistribua-se. Ciência às 

partes. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005905-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA BABACU LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

AMADO FRANCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005905-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AGROPECUARIA BABACU 

LTDA REQUERIDO: JOSE BENEDITO DE ALMEIDA Vistos etc. Tendo em 

vista a impossibilidade de realização da audiência, consoante certidão 

inclusa (Num. 15689626 - Pág. 1), redesigno audiência para a colheita do 

depoimento pessoal do requerido João Benedito de Almeida para a data de 

07 de novembro de 2018, às 17h00min. Intime-se pessoalmente a parte 

para comparecer ao ato processual designado a fim de prestarem o 

depoimento pessoal, com as advertências do artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil. Procedam-se as intimações pertinentes. Comunique-se ao 

Juízo Deprecante. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006933-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006933-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUCELIA RODRIGUES DE LIMA 

REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE DA SILVA Vistos etc. A parte autora é 

professora, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar 

as despesas do processo sem prejuízo da manutenção da atividade. 

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT),15 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002631-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ISRAEL JOSE DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002631-73.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ISRAEL JOSE DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de outubro de 2018, às 8horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 16 

de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 
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LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006603-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

MARLI APARECIDA DA COSTA (ADVOGADO(A))

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Fernando Barison (REQUERIDO)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA - ME (REQUERIDO)

LORI NITSCHE (REQUERIDO)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006603-51.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT REQUERIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN 

LTDA - ME, LORI NITSCHE, ANTONIO FERNANDO BARISON Vistos etc. 

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para a oitiva da 

testemunha Antônio Fernando Barison para a data de 31 de outubro de 

2018, às 16h00min. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º). 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes (CPC, art.261, 

§2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004763-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004763-06.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de outubro de 2018, às 08horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004555-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004555-22.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de outubro de 2018, às 08horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1006172-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo nº 1006172-17.2018.811.0037 

(PJe) Ação Cautelar em Caráter Antecedente Requerente: Iharabras S/A 

Indústrias Químicas Requeridos: Unisagro Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial e Outra Vistos etc. 

Trata-se de ação cautelar com pedido de tutela de urgência antecipada em 

caráter antecedente de arresto de bem das recuperandas Unisagro 

Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial e 

Costa & Vieira Ltda. – em recuperação judicial, formulado por Iharabras 

S/A Indústrias Químicas, para assegurar a efetividade da ação principal. A 

pretensão fundamenta-se, basicamente, na condição de fornecedor 

estratégico de insumos agrícolas da requerente, a qual firmou “Termo de 

Ajuste de Condições de Pagamento de Credor Fornecedor Estratégico nos 

Termos do Plano de Recuperação Judicial da Unisagro” com as empresas 

requeridas, com condições diferenciadas de fornecimento e pagamento da 

avença, estando o negócio excepcionado dos efeitos da recuperação 

judicial. Registra o inadimplemento das recuperandas, com vencimento 

antecipado do débito no valor de R$ 4.977.249,29 (quatro milhões, 

novecentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte 

e nove centavos). Depreende-se, ademais, que a avença previu 

pagamentos mensais e sucessivos no valor de R$ 140.279,09 (cento e 

quarenta mil, duzentos e setenta e nove reais e nove centavos), com início 

em março de 2018 a término em fevereiro de 2025. O requerimento foi 

instruído com documentos (Num.15245922; Num.15245932). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Nos termos do artigo 305 do Código de Processo Civil, a petição 

inicial da ação que visa à concessão de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A concessão da providência cautelar em 

caráter antecedente demanda, portanto, a identificação do risco ao 

resultado útil do processo. O histórico processual denota a relação 

comercial mantida pelas partes, havendo arguição de inadimplemento e 

risco de insolvência, ante o elevado número de credores que, inclusive, 

estão ingressando com ações executivas visando a expropriação 

patrimonial dos ativos das empresas. A par desse contexto, considerando 

a limitada existência de patrimônio não onerado ou não afetado pelos 

termos da recuperação, a possibilidade de frustração do pleito 

expropriatório é premente. A verossimilhança das alegações é lastreada 

pelos extratos emitidos com base nas informações sistêmicas registradas 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constando inúmeros 

processos de execução (Num.15245932). Há notícia, porém, da existência 

do imóvel objeto da matrícula nº 48.994, oriundo do 1º Serviço Notaria e 

Registral de Barra do Garças (MT), de propriedade das rés, cujo único 

gravame registrado será baixado com o cumprimento da próxima etapa do 

plano de recuperação judicial, havendo viabilidade de eventual pleito 

expropriatório. Resta evidente, por conseguinte, tratar-se de providência 
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excepcional e necessária diante da apuração do inadimplemento. Sob tal 

conjuntura fático-normativa, há indícios suficientes para a autorização da 

medida. De fato, o risco concreto emerge incontestável diante da 

possibilidade real de dilapidação ou desvio. Nesse sentido é o 

ensinamento de Fábio Osório Medina: “O periculum in mora emerge, via de 

regra, dos próprios termos da inicial, da gravidade dos fatos, do montante, 

em tese, dos prejuízos causados ao erário”. Por tais motivos, o fumus boni 

iuris e o periculum in mora são evidentes, pois o fundamento da demanda 

é relevante e há justificado receio de ineficácia da decisão final a ser 

proferida. Destaca-se, por fim, a ausência de periculum in mora inverso, 

ante a plena viabilidade de reversibilidade do provimento. Isso posto, defiro 

o pedido e determino o arresto do imóvel objeto da matrícula nº 48.994, 

oriundo do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças (MT), 

mediante prévia prestação de caução real ou fidejussória idônea (CPC, 

art.300, §1º). Citem-se os requeridos para responderem a ação, em 5 

(cinco) dias (CPC, art.306). Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal 

terá de ser formulado no prazo legal, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar (art.308, CPC). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

08 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004723-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO KLEIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004723-24.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARCIO KLEIN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de outubro de 2018, às 08 horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 16 

de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004771-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004771-80.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ANTONIO KLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 19 de outubro de 2018, às 08 

horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do 

perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004556-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE HEINS TIEM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004556-07.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROSIMEIRE HEINS TIEM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de outubro de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 16 

de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004006-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REAL & CIA LTDA (REQUERENTE)

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASS & ARRUDA LTDA (REQUERIDO)

ELIANE RITA POTRICH (ADVOGADO(A))

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004006-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: REAL & CIA LTDA 

REQUERIDO: HASS & ARRUDA LTDA Vistos em correição. Para 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para a oitiva da 

testemunha ARLEY TAVEIRA MACHADO para a data de 24 de outubro de 

2018, às 16h00min. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º). 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes (CPC, art.261, 

§2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005811-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOBIO BRAGANHOLO (EXEQUENTE)

JOAO MANOEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLERIS RAVANELLO (EXECUTADO)

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 2 
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EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE 

A L M E I D A  A N A S T A C I O  P A M P A D O  P R O C E S S O  n . 

1005811-97.2018.8.11.0037 Valor da causa: $101,200.00 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS, 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR, BUSCA E APREENSÃO]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ARNOBIO 

BRAGANHOLO Endereço: Rod. BR 070, KM 283, Zona Rural, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDECI 

ANTONIO GUADAGNIN Nome: ANA CLERIS RAVANELLO PESSOA A SER 

CITADA/INTIMADA: Nome: VALDECI ANTONIO GUADAGNIN Endereço: Rua 

Voluntarios da Patria, 940, Castelandia, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA acima 

qualificada, de conformidade com o despacho ao final transcrito e com a 

petição inicial cuja cópia segue anexa, para, em 15 (quinze) dias, 

satisfazer a obrigação (CPC, art.806), , cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 

915, CPC), contado do dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 

2. . No caso de integral pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC); 3. Se os executados entregarem a coisa, será lavrado o termo 

respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a 

execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se 

houver (CPC, art.807). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005924-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDSON RUFINO RIBEIRO (AUTOR(A))

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOELLNER (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA, COMPROVANDO NOS AUTOS NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002125-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO MIGUEL FAZIO CANHIZARES (AUTOR(A))

FERNANDO FAZIO CANHIZARES (AUTOR(A))

FRANCIELI FAZIO CANHIZARES (AUTOR(A))

JULIO CESAR FAZIO CANHIZARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP (RÉU)

 

Audiência na sala de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (RÉU)

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE C E R T I D Ã O Diante da informação contida no 

termo de audiência constante no Id.15869366, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade acima designada. As partes ficam advertidas 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. PRIMAVERA DO 

LESTE, 16 de outubro de 2018 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002330-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (RÉU)

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO C E R T I D Ã O Diante da 

informação contida no termo de audiência constante no Id.15869697, 

designa-se a audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as 

partes para que compareçam na oralidade acima designada. As partes 

ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 16 de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004205-34.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte autora para comprovar nos 

autos o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para nova citação 

solicitada. . PRIMAVERA DO LESTE, 16 de outubro de 2018. ESIO MARTINS 

DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001063-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E 23 TRANSPORTES E PARTICIPACOES EIRELI (RÉU)

JULIANE DOS SANTOS GARCES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001063-22.2018.8.11.0037. AUTOR(A): KLEBER LAZZARI RÉU: E 23 

TRANSPORTES E PARTICIPACOES EIRELI, JULIANE DOS SANTOS 

GARCES Vistos etc. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de 

aluguéis proposta por Kleber Lazzari em face de E23 Transportes e 

Participações EIRELI, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (Id. 13775866). Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento 

composição sobre direitos passíveis de transação, homologo o acordo 

formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. 

Revogo a medida liminar (Id.12095466). Custas processuais 

remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 03 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004007-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

SIMONE MARIA DESSORDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004007-94.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): FAGNER OLIVEIRA SILVA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 19 de Outubro de 2018, às 08h, 

por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a 

ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006348-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. R. (ADVOGADO(A))

E. B. E. S. M. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. (RÉU)

T. E. M. M. F. (RÉU)

F. H. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006348-93.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA RÉU: 

MILSON ANTONIO FUZETI, TANIA EMILIA MARQUES MOTTA FUZETI, 

FOKKO HEINRICH SCHWABE Vistos etc. Trata-se de ação de reintegração 

de posse, com pedido de tutela provisória antecipada em caráter 

antecedente, nos moldes do artigo 303 e 304, ambos do Código de 

Processo Civil, proposta por Ethiene Brandão e Silva Mendonça de Lima 

em face de Milson Antônio Fuzeti, Tania Emília Marques Motta Fuzeti e 

Fokko Heinrich Schwabe, todos qualificados nos autos em epígrafe. A 

pretensão material fundamenta-se, em síntese, no inadimplemento da parte 

ré, relativamente ao Contrato Particular de Compra e Venda do Imóvel 

urbano objeto da matrícula nº 3.602 do CRI de Primavera do Leste (MT). Em 

sede de tutela provisória antecipada em caráter antecedente postula pela 

reintegração imediata da posse do imóvel. A petição inicial foi instruída 

com documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 303 do 

Código de Processo Civil, nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. A concessão da tutela 

antecipada demanda, portanto, a identificação do perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. O histórico processual denota indícios 

da inadimplência da parte requerida em relação ao Contrato Particular de 

Compra e Venda do Imóvel urbano objeto da matrícula nº 3.602 do CRI de 

Primavera do Leste (MT). Há nos autos elementos que demonstram o 

inadimplemento da parcela com vencimento em 31 de julho de 2018, 

consistente na entrega de 2.340 sacas de soja de 60 kg ou pagamento do 

valor correspondente à autora, consoante pactuado na cláusula “d” do 

contrato (Num. 15359458). A verossimilhança das alegações é lastreada 

pelo oficio da Caixa Econômica noticiando a existência de parcelas em 

atraso e solicitando o pagamento, sob pena de antecipação das parcelas 

futuras e sujeição do imóvel hipotecado à execução extrajudicial (Num. 

15597077 - Pág. 1), fato que demonstra o inadimplemento da parte ré junto 

a instituição financeira Caixa Econômica Federal, em relação às parcelas 

remanescentes, relativas ao financiamento do imóvel. Destarte, o perigo 

de dano consubstancia-se na antecipação das parcelas futuras junto à 

instituição financeira, com possibilidade de execução extrajudicial, ante o 

inadimplemento pelos requeridos. Por fim, há prova da inscrição restritiva 

em nome da autora, em razão do inadimplemento dos requeridos junto a 

instituição financeira (Num. 15359474 - Pág. 1), o que pode gerar à autora 

restrições ao seu crédito. Resta evidente, por conseguinte, tratar-se de 

providência excepcional e necessária diante da apuração do 

inadimplemento. Por tais motivos, o fumus boni iuris e o periculum in mora 

são evidentes, o fundamento da demanda é relevante e há justificado 

receio de ineficácia da decisão final a ser proferida. Isso posto, defiro o 

pedido de reintegração ao imóvel objeto da matrícula nº 3.602 do CRI de 

Primavera do Leste (MT), mediante prévia prestação de caução real ou 

fidejussória idônea (CPC, art.300, §1º). Concedida à tutela antecipada, a 

autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua 

argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido 

de tutela final, em 15 (quinze) dias (art.303, §1º, I, CPC). Não realizado o 

aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será 

extinto sem resolução do mérito (art.303, §2, CPC). Autorizo a tramitação 

do feito em segredo de justiça (CPC, art. 189, III). Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Expirado o prazo para aditamento da petição inicial, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119054 Nr: 1439-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7.627, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento à decisão de f. 147/147v, designo a realização da perícia 

para o dia 19 de outubro de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT.

 Intime-se a parte requerente para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito.

Intimo ainda o(a) advogado(a) da parte requerida para ciência da 

designação supra, bem como para que cientifique o assistente técnico 

informado na f. 149, quanto ao local, dia e hora marcados.

Primavera do Leste-MT, 15 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4629 Nr: 813-07.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COML. AGROP. MARANATA LTDA, 

GUILHERME CARVALHO DE BARCELLOS, MARCIA INES BRAGAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o requerente a dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112858 Nr: 3322-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARLOS GOMES LOPES 

RESTAURANTE - ME, DIEGO MARLOS GOMES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/ 20764/O

 Certifico que nesta data os advogados das PARTES ficam INTIMADOS 

para informarem sobre o cumprimento do acordo, valendo o silencio pelo 

adimplemento e consequente extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3523 Nr: 331-59.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Certifico que nesta data os advogados das PARTES ficam INTIMADOS 

para informarem sobre o cumprimento do acordo, valendo o silencio pelo 

adimplemento e consequente extinção do feito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006751-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE NEVES SOARES (REQUERENTE)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FRANCO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE, Em cumprimento a decisão judicial, DESIGNO sessão de 

conciliação / mediação para o dia 30/11/2018 às 14:00 hrs para ser 

realizada no CEJUSC localizado nas dependências na UNIC, Av. Paulo 

Aranda, 241, bloco I sala 1.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005356-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (RÉU)

 

CERTIFICO QUE, Em cumprimento a decisão judicial, DESIGNO sessão de 

conciliação / mediação para o dia 30/11/2018 às 13:00 hrs para ser 

realizada no CEJUSC localizado nas dependências na UNIC, Av. Paulo 

Aranda, 241, bloco I sala 1.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (EXEQUENTE)

JOSE RAVANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN (EXECUTADO)

ARNILDO GUADAGNIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

distribuir a Carta Precatória, e comprovar a sua distribuição, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006936-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES (RÉU)

KARYNE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP (RÉU)

ADRIANO ROBERTO ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006936-03.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A RÉU: KARYNE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP, ADRIANO 

ROBERTO ALVES, KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 
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processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006939-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON ANTONIO SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006939-55.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

GENILSON ANTONIO SANTOS Vistos. Analisando os autos, verifico que 

não consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006062-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

EDMAR DE JESUS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

TERESINHA SALETE NERVIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

CARLOS GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO VIECILI (REQUERIDO)

ROSELANE RIVA VIECILI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006062-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DERLY GARCIA PEREIRA, 

TERESINHA SALETE NERVIS REQUERIDO: ROSELANE RIVA VIECILI, JOAO 

ALFREDO VIECILI, BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Tendo em vista a 

certidão constante no ID nº 15876001, redesigno a audiência de audiência 

de inquirição, para o dia 11/12/2018, às 13h30min. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005209-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

ROSA PEAI UNI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005209-43.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

reivindicado no ID nº 12431108, sob pena de acréscimo de multa no 

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

artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de 

mandado de avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do 

Código de Processo Civil, devendo intimar o executado imediatamente, na 

pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), 

ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002852-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002852-90.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA 

contra o BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Anota que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios 

com o requerido e que, após 06 (seis) anos, este rescindiu unilateralmente 

o contrato, sem que o contratado (requerente) tivesse incorrido em culpa. 

Diz que com a rescisão foi impossibilitado de receber os honorários dos 

trabalhos realizados, autos nº 424/2005, Ação de Execução, protocolada 

em 06.11.1996, e distribuída para a Primeira Vara Cível da Comarca de 

Paranatinga/MT, o que lhe assegura o direito a postular o arbitramento 

judicial. Pugna pela condenação do requerido em, no mínimo, 20% do valor 

real da causa ou do benefício econômico que advier ao cliente, acrescido 

de correção monetária e juros de mora, além da condenação em 

honorários de sucumbência. O requerido, em contestação, refuta os 

termos da inicial e defende, preliminarmente, prescrição/decadência, 

inépcia da petição inicial, por pretender receber honorários de forma 

diversa da contratada, bem como não pode exigir verba que ainda não se 

tornou exigível. No mérito, afirma a higidez do contrato e sustenta a 

fixação dos honorários conforme as cláusulas estabelecidas, pugnando 

pela improcedência da ação. O autor, em impugnação à contestação, 

refuta as preliminares e ratifica os termos da inicial. É o breve relato. 

Decido. Os elementos constantes do processo e os argumentos jurídicos 

apresentados são suficientes para o deslinde do feito, de modo que se 

passa ao julgamento antecipado. Ab initio, verifica-se a improcedência das 

preliminares. Não há que se falar em prescrição ou decadência, tendo em 

vista que a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da 

pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em 

que é cientificado da renúncia ou revogação do mandato. No que pertine à 

preliminar de inépcia da petição inicial, não me parece fundada, pois a 

mesma contém os elementos essenciais exigidos em lei. Desse modo, 

afastam-se as preliminares suscitadas. Quanto ao mérito, a ação é 

parcialmente procedente e merece reparo apenas no que toca ao valor 

pretendido a título de arbitramento de honorários. O cerne da controvérsia 

está em saber se o requerente tem direito ao arbitramento judicial dos 

honorários em razão do rompimento antecipado da avença ou se os 

honorários somente seriam devidos ao final da demanda de execução e 

se o exequente (requerido) obtivesse sucesso. A matéria está 

sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial dos honorários no 

caso de rescisão antecipada do contrato e mesmo quando há cláusula 

que prevê a remuneração exclusivamente pela sucumbência, verbis: 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL – 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO 

PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – § 2º DO 

ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 

4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SERVIÇOS 

PRESTADOS PARCIALMENTE – HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO – 

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que 

tenha havido contrato verbal com previsão de recebimento dos honorários 

advocatícios apenas se houver sucumbência (ao final da demanda), o 

rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, 

impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional o 
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direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de 

locupletamento ilícito do contratante. (...) (Ap 71317/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 106189/2015 - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO QUE 

PREVÊ A REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DE 

SUCUMBÊNCIA - RECISÃO CONTRATUAL - DIREITO DO CAUSÍDICO DE 

RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ ENTÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora havendo previsão contratual para recebimento da 

verba honorária em razão da sucumbência, porém na hipótese de a 

instituição financeira ter rescindido o contrato de prestação de serviços, o 

causídico faz jus ao recebimento pelos serviços prestados até então. (Ag 

144041/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015). No caso, o requerente demonstrou a existência da 

contratação, a prestação dos serviços e a rescisão unilateral promovida 

pelo requerido, além do não recebimento de qualquer valor pelos serviços 

prestados até então, de modo que o acolhimento do pedido é medida que 

se impõe. Ao analisar os documentos apresentados, verifica-se que o 

valor pretendido a título de honorários (mínimo de 20% do valor atualizado 

da dívida) é exacerbado. Com efeito, embora o contrato tenha sido 

rescindido, se o requerente continuasse na prestação dos serviços, ou 

seja, se permanecesse atuando por mais tempo nos processos, não 

receberia o valor que pretende que seja arbitrado, mas sim um valor 

menor, conforme previsão da cláusula oitava e seus parágrafos. Logo, 

entendo prudente e razoável a fixação dos honorários decorrentes do 

trabalho apresentado nos autos. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao 

pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de 

honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nos autos nº 

424/2005, Ação de Execução, com incidência de juros a partir da citação e 

correção monetária a contar do arbitramento Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condena-se o requerido nas 

custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO DONADI (EXEQUENTE)

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BALIZARDO (EXECUTADO)

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001886-30.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: NORBERTO DONADI 

EXECUTADO: RODRIGO BALIZARDO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizado por 

NORBERTO DONADI em face de RODRIGO BALIZARDO, todos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 15386691, o exequente vem 

informar que a obrigação foi cumprida, requerendo a extinção do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda, conforme 

informado no ID nº 15386691. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso III, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado desta e observadas às formalidades legais, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002189-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OSCAR MORAIS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002189-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OSCAR MORAIS DA CRUZ 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE 

NASCIMENTO proposta por OSCAR MORAIS DA CRUZ, devidamente 

qualificado nos autos, pugnando, em síntese, pela correção da data de 

nascimento em sua certidão de nascimento, a fim de constar “29/07/1953”. 

ID nº 13068050, manifestação ministerial favorável. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, notadamente os documentos 

aportados, entendo que a ação deve ser julgada procedente para que seja 

retificado o ano de nascimento da parte autora, visto que consta na 

certidão de batismo a data correta. De início, cumpre registrar que, 

consoante cediço o registro público deve espelhar, ao máximo, a 

veracidade dos fatos da vida, e, em sendo assim, a alteração postulada 

apresenta-se completamente viável, e, por conseguinte, legal, dando 

ensejo à procedência desta ação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para DETERMINAR a retificação do ano de nascimento 

de 27/07/1957 para "29/07/1953", mantendo os demais dados inalterados. 

Expeça-se ofício ao Cartório competente para que sejam adotadas as 

medidas cabíveis, observada a gratuidade da justiça. Sem custas ou 

honorários advocatícios. Notifique-se a representante do Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001289-27.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA 

contra o BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Relata que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios 

com o requerido e que, após 15 (quinze) anos, este rescindiu 

unilateralmente o contrato, sem que o contratado (requerente) tivesse 

incorrido em culpa. Alega que, com a rescisão, foicou impossibilitado de 

receber os honorários dos trabalhos realizados nos autos nº 51/2000, 

Ação Ordinária, protocolada em 18.02.2000, e distribuída para a Segunda 

Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT o que lhe assegura o 

direito a postular o arbitramento judicial. Pugna pela condenação do 

requerido em, no mínimo, 20% do valor real da causa ou do benefício 

econômico que advier ao cliente, acrescido de correção monetária e juros 

de mora, além da condenação em honorários de sucumbência. O 

requerido, em contestação, refuta os termos da inicial e defende, 

preliminarmente, prescrição/decadência, ausência de interesse de agir, 

por pretender receber honorários de forma diversa da contratada. No 

mérito, afirma a higidez do contrato e sustenta a fixação dos honorários, 

conforme as cláusulas estabelecidas e, por fim, pugna pela improcedência 

da ação. O autor, em impugnação à contestação, refuta as preliminares e 

ratifica os termos da inicial. É o breve relato. Decido. Os elementos 

constantes do processo e os argumentos jurídicos apresentados são 

suficientes para o deslinde do feito, de modo que se passa ao julgamento 

antecipado. Ab initio, verifica-se o não acolhimento das preliminares. Não 

há que se falar em prescrição ou decadência, tendo em vista que a 

contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão 
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de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que é 

cientificado da renúncia ou revogação do mandato, de modo que rejeito 

referida preliminar. No que pertine à preliminar de interesse de agir, esta 

se confunde com o mérito. Quanto ao mérito, a ação é parcialmente 

procedente e merece reparo apenas no que toca ao valor pretendido a 

título de arbitramento de honorários. O cerne da controvérsia está em 

saber se o requerente tem direito ao arbitramento judicial dos honorários 

em razão do rompimento antecipado da avença ou se os honorários 

somente seriam devidos ao final da demanda de execução e se o 

exequente (requerido) obtivesse sucesso. A matéria está sedimentada no 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de 

existir o direito ao arbitramento judicial dos honorários no caso de rescisão 

antecipada do contrato e mesmo quando há cláusula que prevê a 

remuneração exclusivamente pela sucumbência, verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL – 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO 

PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – § 2º DO 

ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 

4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SERVIÇOS 

PRESTADOS PARCIALMENTE – HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO – 

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que 

tenha havido contrato verbal com previsão de recebimento dos honorários 

advocatícios apenas se houver sucumbência (ao final da demanda), o 

rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, 

impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional o 

direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de 

locupletamento ilícito do contratante. (...) (Ap 71317/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 106189/2015 - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO QUE 

PREVÊ A REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DE 

SUCUMBÊNCIA - RECISÃO CONTRATUAL - DIREITO DO CAUSÍDICO DE 

RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ ENTÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora havendo previsão contratual para recebimento da 

verba honorária em razão da sucumbência, porém na hipótese de a 

instituição financeira ter rescindido o contrato de prestação de serviços, o 

causídico faz jus ao recebimento pelos serviços prestados até então. (Ag 

144041/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015). No caso, o requerente demonstrou a existência da 

contratação, a prestação dos serviços e a rescisão unilateral promovida 

pelo requerido, além do não recebimento de qualquer valor pelos serviços 

prestados até então, de modo que o acolhimento do pedido é medida que 

se impõe. Ao analisar os documentos apresentados, verifica-se que o 

valor pretendido a título de honorários (mínimo de 20% do valor atualizado 

da dívida) é exacerbado. Com efeito, embora o contrato tenha sido 

rescindido, se o requerente continuasse na prestação dos serviços, ou 

seja, se permanecesse atuando por mais tempo nos processos, não 

receberia o valor que pretende que seja arbitrado, mas sim um valor 

menor, conforme previsão da cláusula oitava e seus parágrafos. Logo, 

entendo prudente e razoável a fixação dos honorários decorrentes do 

trabalho apresentado nos autos. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao 

pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de 

honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nos autos nº 

51/2000, Ação Ordinária, com a incidência de juros desde a data da 

citação e correção monetária a partir do arbitramento. Tendo em vista que 

a parte requerente decaiu de parte ínfima do pedido, CONDENO o 

requerido nas custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 86 do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006181-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO PAIVA (REQUERIDO)

 

Certifico que a diligência depositada é para cumprimento de mandado na 

zona rural e o endereço que consta na Carta Precatória é zona urbana, 

deste modo, intimo a parte autora para esclarecer o endereço que a 

diligência deverá ser cumprida, caso seja zona urbana deverá depositar o 

valor correspondente e solicitar a a devolução da diligência já depositada, 

em requerimento direcionado ao Juiz Diretor do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005864-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005864-78.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO ROGERIO DE MORAIS 

MACHADO REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA. Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005787-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA CRISTINA SALLE (REQUERIDO)

CRISTINA DREYER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005787-06.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAYARA CRISTINA SALLE Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a requerida apresentou, para 

comprovação da hipossuficiência alegada, cópia da Carteira de Trabalho, 

a qual registra que sua remuneração é calculada mediante comissão 

sobre o valor das vendas realizadas, não havendo, por tanto, como aferir 

o valor da renda mensal percebida pela requerida. Assim, para melhor 

analise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita da 

requerida (ID 11778610), intime-a, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite, e outros), que demonstrem a renda mensal percebida, sob pena 

de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004769-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA (ADVOGADO(A))

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004769-13.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BRASIL CENTRAL MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA ajuizada por BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, todos devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 15464603, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até o respectivo 

pagamento. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a suspensão do feito até a liquidação final da dívida. Assim 

sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão. Determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as 

partes para informarem se o acordo foi integralmente cumprido. Custas e 

despesas processuais pelas partes executadas. Honorários advocatícios 

nos termos do acordo. Após, certifique-se e concluso para sentença. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

15 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005357-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR (REQUERENTE)

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO POLATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005357-20.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO MANOEL JUNIOR 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO POLATO Vistos. Proceda-se a intimação 

da parte requerente para juntar nos autos o acordo realizado entre as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004508-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINVALDO MARTINS MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004508-82.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: SINVALDO MARTINS MELLO Vistos. Indefiro, por ora, o 

pedido retro, uma vez que o executado ainda não foi citado. Deste modo, 

intime-se a parte exequente para diligenciar em busca do novo endereço 

da parte executada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005965-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VELHO DA COSTA (AUTOR(A))

DIOGO LUIS BERTICELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005965-18.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANA VELHO DA COSTA RÉU: 

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA Vistos. Analisando os autos, verifico 

que, em que pese a parte autora ter comprovado ser aposentada, esta 

não trouxe aos autos documentos que demonstrem sua renda mensal. 

Assim, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada, (declaração de imposto de renda, 

extrato INSS e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004698-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SCHMIDT (AUTOR(A))

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

banco bradesco s/a (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004698-45.2017.8.11.0037. AUTOR(A): DOUGLAS SCHMIDT RÉU: 

BANCO BRADESCO S/A Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (RÉU)

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

IRIETE CARDOSO CECATTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000528-93.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121973 Nr: 4497-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE MATOS TONDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:MT/ 15120-E, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:MT 6.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/PR 51.416

 Vistos.

Considerando que a decisão dos autos em apenso suspendeu o 

andamento da presente ação, aguarde-se o deslinde dos embargos de 

terceiro.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208418 Nr: 3394-91.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GIMENEZ FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE MATOS TONDORF, ALEXANDRE 

MARTIGNAGO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE CARVALHO 

FERREIRA - OAB:23.712/MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:MT/ 15120-E, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6755

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a 

expedição de mandado de reintegração para restituir o veículo descrito na 

inicial em favor do embargante, bem como SUSPENDO os autos em apenso 

(Código 121973) até o julgamento dos presentes embargos.Expeça-se 

mandado de manutenção de posse do veículo Marca Mirsubishi, Tipo 

Caminhonete, Modelo L200, cor Vermelha, Placa JVN-3389, RENAVAN 

870262289, até o julgamento de mérito desta demanda.Procedam-se as 

citações dos embargados para, querendo, contestar, no prazo legal, 

consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (Código de 

Processo Civil, artigo 344).Traslade-se cópia desta decisão aos autos em 

apenso, código nº 121973.Intimem-se.Cumpra-se, INCLUSIVE EM 

PLANTÃO JUDICIÁRIO, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107051 Nr: 6149-35.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, ALEXANDRE 

MARTIGNAGO, MARCIA REGINA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

Cristiano Terrengui - OAB:23584/MT, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, NEHTLIN MAPIE PERÃO - OAB:OAB/MT 

22.004

 Vistos.

Ante a notícia do falecimento da parte requerente ALEXANDRE 

MARTIGNAGO, suspende-se o processo nos termos do artigo 313, I, do 

Código de Processo Civil.

Assim, intime-se o advogado do requerente para regularizar o polo ativo 

da presente demanda, no prazo de 02 (dois) meses.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105205 Nr: 4198-06.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GERALDO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, CAIO HILÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 

253.825, GIOVANA BENVENUTTI - OAB:OAB/PR 26.631, GISELLE 

SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT

 Vistos.

Considerando a carta de intimação devolvida às fl. 207-v, proceda-se a 

intimação da parte requerente para informar novo endereço do requerido, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110109 Nr: 444-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PEDROSO - 

OAB:47671

 Vistos.

Primeiramente, defiro o desarquivamento.

Analisando os autos, verifico que não houve restrição judicial realizada 

por este juízo. Assim, indefiro o pedido de fl. 84, tendo em vista que o 

ônus de diligenciar perante todas as instituições cabe à parte requerida.

Intime-se.

 Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135942 Nr: 7504-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCINA CHAVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE MINUZI - OAB:MT/ 14631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e mantenho a decisão que deferiu a gratuidade da justiça nos autos 

em apenso de código nº 127965.Condeno o impugnante ao pagamento das 

custas e despesas processuais deste incidente processual, abstendo-me 

de condenação em honorários advocatícios por incabíveis à 

espécie.Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso 

–código 127965.Após, transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150872 Nr: 4785-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON AUGUSTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço do executado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117740 Nr: 8340-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GOMES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 
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9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124455 Nr: 7029-56.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDES PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172839 Nr: 6734-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MELQUIADES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram encontrados três endereços em nome da parte 

requerida, conforme p.62/63, desta forma impulsiono o presente feito com 

a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar em qual dos 

endereços deverá ser expedido o Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150551 Nr: 4655-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL PRIMAVERA LTDA, CONRADO BADARÓ DA 

SILVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por RURAL 

PRIMAVERA LTDA, aduzindo a existência de contradição na sentença de 

fls. 80/81, vez que determinou que os autos fossem arquivados após o 

trânsito em julgado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de contradição a sentença.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição na sentença de fls. 

80/81, fazendo constar:

“(...) ante o exposto, julgo procedente a ação monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 270.459,80 

(duzentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos), e, por consequência, CONVERTO o mandado inicial em 

mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro II, 

Título I, Capítulo I, do Código de Processo Civil, acrescido de correção 

monetária incidente a partir da data de emissão estampada na cártula, e os 

juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira 

sacada ou câmara de compensação (STJ- REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 

10/8/2016)”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 5807-97.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME, ANGÊLA MARIA WALDOW, JAMES RAFAEL WALDOW, 

ELISANGELA REGINA GONÇALVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A em 

face de WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME, ÂNGELA 

MARIA WALDOW, JAMES RAFAEL WANDOW e ELIZANGELA REGINA 

GONÇALVES LINS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 531/1.018, foi juntado aos autos laudo pericial, intimando-se as 

partes para se manifestarem sobre o referido laudo (fl. 1019), as quais 

quedaram-se inertes, conforme certidão (fl. 1.020).

À fl. 1.026, o laudo pericial foi homologado.

Às fls. 1.067/1.070, foi proferida a sentença.

 Às fls. 1.082/1.084, a parte requerida Waldon Transportes e Comércio de 

Petróleo Ltda informou que seu patrono faleceu em 10 de novembro de 

2012 e, assim, e pugna pela nulidade de todos os atos processuais a 

partir da fl. 1026, bem como que sejam reabertos os prazos para que a 

requerida apresente impugnação ao laudo pericial e alegações finais, 

aduzindo cerceamento de defesa, uma vez que, com a morte do patrono, 

esta não pode se manifestar sobre o laudo pericial.

É a síntese do relatório

Fundamento e decido.

Da analise dos autos, entendo que o pedido não merece prosperar, visto 

que o requerido, por meio de simples manifestação, requer a 

desconstituição da sentença, não sendo este meio eficaz para tal fim, 

devendo referida matéria ser alegada em via adequada à modificação ou 

anulação de sentença.

Outrossim, verifico que a requerida Elizangela Regina Gonçalves de Lins 

interpôs Recurso de Apelação às fls. 1.089/1.101. Assim, certifique-se 

sobre a tempestividade do referido recurso e sobre a intimação ou o 

decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões recursais e, 

após, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136120 Nr: 7662-33.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES JARDIM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCINA CHAVES FERREIRA, ALAOR 

FERREIRA PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ANGELICA GIARGERI 

CARNEIRO FERNANDES - OAB:104.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
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inicial e mantenho a decisão que deferiu a gratuidade da justiça nos autos 

em apenso de código nº 127965.Condeno o impugnante ao pagamento das 

custas e despesas processuais deste incidente processual, abstendo-me 

de condenação em honorários advocatícios por incabíveis à 

espécie.Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso 

–código 127965.Após, transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71576 Nr: 3891-86.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEZAR DALLA CORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para juntar o 

cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias, para análise dos pedidos de 

fls. 228/229.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127965 Nr: 909-60.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCINA CHAVES FERREIRA, ALAOR FERREIRA PREGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, ANTONIO 

GOMES JARDIM NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ANGELICA GIARGERI 

CARNEIRO FERNANDES - OAB:104.106

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136118 Nr: 7660-63.2014.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES JARDIM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCINA CHAVES FERREIRA, ALAOR 

FERREIRA PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ANGELICA GIARGERI 

CARNEIRO FERNANDES - OAB:104.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a impugnação formulada.Traslade-se cópia desta 

sentença para os autos em apenso –código 127965Após, transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162451 Nr: 1442-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO JOÃO DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165112 Nr: 2719-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT/18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Vistos.

Cite-se a requerente, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para dar 

prosseguimento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia da requerente, certifique-se e faça-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136114 Nr: 7657-11.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, PRISCILA KATIA 

MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da 

designação da audiência para o dia 18/10/2018, às 14:30 horas, nos autos 

de Carta Precatória nº 1029425-22.2018.8.11.0041,na 9ª. Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155129 Nr: 6814-12.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100156 Nr: 7969-26.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT, TALITA WILSON 

MARTINS - OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23447 Nr: 448-74.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6821 Nr: 300-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS, MARCO A. P. 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Ante o exposto, resta impossibilitada a realização de penhora no rosto 

destes autos, visto que os reclamados, na ação 00561-2008.076.23.22-8 

em trâmite perante a Vara do Trabalho desta Comarca, também figuram no 

polo passivo deste feito.Comunique-se a Vara do Trabalho desta Comarca 

acerca da presente decisão.Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 233 e, em 

consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo 

Civil, determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição.Decorrido o referido prazo 

sem que seja localizada a parte executada ou que sejam encontrados 

bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento dos autos, 

independente de nova intimação, oportunidade em que começará a correr 

o prazo de prescrição intercorrente.Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que trata o §4º do 

referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias.Consigno que os autos 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.Intimem-se. Cumpra, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37238 Nr: 5150-92.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:MT 13.907-B, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47681 Nr: 3085-56.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIMERCATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - 

OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66746 Nr: 6489-47.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CARLOS PARMIGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143725 Nr: 1491-26.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PATRICIO, JOÃO CARLOS PATRICIO, 

MARIA MARLI BETTI PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32620 Nr: 860-34.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31752 Nr: 26-31.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117595 Nr: 8273-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, VANDERLEI 

JOSÉ GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN, VOLMIR 

GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN, CLARICE CANZI GUADAGNIN, 

ODETE PUTTON GUADAGNIN, JANETE PUTTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151074 Nr: 4882-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17322 Nr: 2269-84.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWFT, IAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147699 Nr: 3341-18.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARINA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAEL JOSÉ RIZZI - OAB:RS 

84165, RODRIGO LUIS ANDREATTO - OAB:RS 66843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES MOREIRA - 

OAB:57313

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento na carta precatória, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107272 Nr: 6377-10.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DIOGENES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, sidiney da 

silva guimaraes - OAB:14152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Ivonei Martinelli, Cpf: 

58087575172, Rg: 1.833.388.818 SSP SC Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), operador de maquinas, comerciante, Endereço: Rua Roberto 

Colonhese, 331, Bairro: Parque Eldorado, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:EDUARDO DIOGENES ALVES propôs AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO URGENTE DE 

ARRESTO contra IVONEI MARTINELLI, aduzindo que é Credor do 

Executado do valor líquido, certo e exigível de R$ 18.500,00 (dezoito mil e 

quinhentos reais), representado pelo “Contrato de Venda e Compra de 

Instalação Comercial” que para cumprimento o Devedor/Executado emitiu 

dois cheques em favor do Exequente, a saber: - cheque nº 900250, Conta 

Corrente 01001693-0, da Caixa Econômica Federal, Agência 3927, desta 

cidade, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e cheque nº 

900251, Conta Corrente 01001693-0, da Caixa Econômica Federal, 

Agência 3927, desta cidade, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), os 

quais vencidos em 30/08/2011 e regularmente depositados, foram 

devolvidos sem provisão de fundos; Procurado para efetuar a quitação do 

débito, o Executado não fora encontrado, gerando a presente Execução 

forçada.

Sendo assim, requer a aplicação da multa contratual de 20% sobre o valor 

da execução, multa convencionada pelas partes na cláusula 4 do contrato 

em anexo. O valor da multa é de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), 

calculados na forma prevista no contrato.

O crédito, nessa data, acrescido da multa totaliza o 

eguinte:Principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 18.500,00Multa de 

20%............................R$ 3.700,00 Total..........................................R$ 

22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). Deverão ainda ser arbitrados 

honorários advocatícios de sucumbência, em razão de previsão legal e 

contratual, o que requer sejam arbitrados de plano em 20% sobre o valor 

total da execução, ou seja, o valor do débito acrescido da multa acima 

declinada, bem como seja condenado nas custas processuais.

 Assim, requer a citação do Executado para que no prazo legal efetue o 

pagamento do valor de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), 

devidamente atualizado a partir de 30.08.2011 (data do vencimento dos 

cheques e/ou do Contrato) ou nomeie bens à penhora suficientes à 

garantia do juízo, e caso queira, apresente embargos no prazo legal.

Dá-se à causa o valor de R$ 22.200,00.Primavera do Leste, 26 de 

Setembro de 2.011.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176115 Nr: 8584-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRITO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARION VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 
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9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138166 Nr: 9124-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106555 Nr: 5621-98.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA MENDONÇA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25633 Nr: 1998-07.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123001 Nr: 5540-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILÉIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIMAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118017 Nr: 360-84.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIAZI TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM 

LTDA - ME, JOSÉ IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizado dos requeridos , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41304 Nr: 3759-68.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE VASQUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR MORAES COELHO 

- OAB:18001/E, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JULIANO CÉSAR 

CLEMENTE - OAB:14.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 425-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067/SP, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145043 Nr: 2071-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANDRI LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146543 Nr: 2778-24.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, DARCI 

CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:OABMT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 
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para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117500 Nr: 8176-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.350, LUCIANO ROCHEDO BENTO - OAB:45828/RS, MICHELE 

MENNA SOARES - OAB:38936/RS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006670-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

AIRTON APARECIDO ESPINDOLA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006670-16.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): AIRTON APARECIDO ESPINDOLA DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

AIRTON APARECIDO ESPINDOLA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ter sofrido fratura da diáfise do úmero, 

fratura no braço e ombro, ausência de consolidação da fratura 

(pseudoartrose), impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, 

há necessidade de comprovar mediante laudo pericial atualizado, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para 

realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

5051460131, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1003020-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOVALINO SECHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003020-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DOVALINO SECHI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, colha-se o parecer do Ministério Público e venham os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001964-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

EROTILDES LEITE QUIXABEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001964-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OLAVO LEITE PEREIRA, 

EROTILDES LEITE QUIXABEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, vista dos autos ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001964-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

EROTILDES LEITE QUIXABEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001964-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OLAVO LEITE PEREIRA, 

EROTILDES LEITE QUIXABEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, vista dos autos ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003863-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

LUIZA FONTANA CADORE (REQUERENTE)

SIMONE MARIA DESSORDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003863-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZA FONTANA CADORE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro o pedido de id n. 15690023. 

Proceda a Secretaria às anotações e alterações necessárias ao cadastro 

das advogadas habilitadas. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133062 Nr: 5249-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA ZALTRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº 5249-47.2014.811.0037 (Código 133062)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133393 Nr: 5503-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5503-20.2014.811.0037 (Código 133393)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146867 Nr: 2961-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI AMARO GANASCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 2961-92.2015.811.0037 (Código 146867)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131156 Nr: 3705-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURILEY PEREIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3705-24.2014.811.0037 (Código 131156)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121605 Nr: 4115-19.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, MARINA 

BORGES REIS - OAB:MT 20248, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente, através de seu novo patrono, conforme 

procuração de fl. 110, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se houve 

revogação do mandato judicial outorgado ao advogado à fl. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1165-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CABRAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do ofício da Secretaria de 

Saúde d Município de Primavera de Primavera do Leste, juntado às fls. 

180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167218 Nr: 3803-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMA - INSTITUTO SOCIOLÓGICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, LUIS PEREIRA 

COSTA, COSTA & BRAZ DE JESUS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA VIEIRA DE MOURA - 

OAB:MT/ 16.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, bruna benedeti machado - OAB:, renato cintra 

farias - OAB:, Rodolfo Soriano Wolff - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a ação 

proposta pelo INSTITUTO SOCIOLÓGICO DE MATO GROSSO- ISMA em 

face dos requeridos ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, LUIS PEREIRA COSTA 

e COSTA & BRAZ DE JESUS LTDA – ME, nos termos do artigo 17, §8º, da 

Lei nº 8.429/92.Sem custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remeta-se o feito ao arquivo definitivo com as 

baixas necessárias.Ciência ao Ministério Público Estadual.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125584 Nr: 8154-59.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TEREZINHA SECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8154-59.2013.811.0037 (Código 125584)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.
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Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122920 Nr: 5459-35.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELICE VIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO- 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, se manifestar acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196488 Nr: 7154-82.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MORAIS MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7154-82.2017.811.0037 (Código 196488)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125871 Nr: 8438-67.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE LAVÍNIA JANÉRI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:7500/MT, SIMONE MARIA VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:MT/9393, THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:MT 14.858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559

 Impulsio os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209966 Nr: 4118-95.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:MT 15635, MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - 

OAB:21538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4118-95.2018.811.0037 (Código 209966)

Vistos.

Intime-se a parte embargada para que se manifeste quanto aos bens 

nomeados à penhora às fls. 39/43 dos autos em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209880 Nr: 4098-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4098-07.2018.811.0037 (Código 209880)

Vistos.

Proceda-se ao apensamento dos autos aos de nº 9537-72.2013 (Código 

127004).

Após, vista dos autos à parte executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209885 Nr: 4101-59.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4101-59.2018.811.0037 (Código 209885)

Vistos.

Proceda-se ao apensamento dos autos aos de nº 9527-28.2013 (Código 

126994).

Após, vista dos autos à parte executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108928 Nr: 8119-70.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MODESTO GONÇALVES FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 8119-70.2011.811.0037 (Código 108928)

Vistos.

Ante o teor da manifestação da parte exequente às fls. 77/78, bem como 

da parte executada às fls. 79/80, HOMOLOGO os valores apresentados 

pelo contador judicial à fl. 74.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 74.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152361 Nr: 5507-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MODESTO GONÇALVES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT

 Processo nº: 5507-23.2015.811.0037 (Código 152361)

Vistos.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63070 Nr: 2572-20.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPELT TRANSPORTES LTDA, Adelar Koelzer 

Appelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Costa Mendes - 

OAB:101668-MG

 Processo nº: 2572-20.2009.811.0037 (Código 63070)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 306.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores bloqueados à fl. 299 em favor da parte exequente, atentando-se 

para as novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do 

Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Em seguida, proceda-se a liberação dos valores excedentes à parte 

executada.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144908 Nr: 2007-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Koelzer Appelt, APPELT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2007-46.2015.811.0037 (Código 144908)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença à fl. 69.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19449 Nr: 1081-22.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN COM. DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BENJAMIN CURY - 

OAB:914/MS

 Vistos.Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.Consigno, no 

entanto, que a restrição incluída deverá ser de transferência, visto que o 

bloqueio de circulação consiste em medida gravosa, que somente se 

justifica se evidenciado, no caso concreto, o envolvimento de legislação 

administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais 

questões relacionadas à segurança pública, situações estas 

excepcionais, as quais não verifico no presente caso.Neste sentido, 

cita-se jurisprudência:(...)Considere-se, ainda, que a restrição de 

transferência consiste meio hábil a garantir a execução, uma vez que 

obsta eventual tentativa de alienação do bem e confere publicidade à 

restrição, resguardando direitos de terceiros.Registre-se que o bloqueio 

de circulação poderá vir a ser deferido se verificada a alteração do 

contexto fático e restar comprovado que o bloqueio de transferência não 

se afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de 

outubro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61202 Nr: 934-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI 

SUCOLOTTI CRESPANI, JOÃO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI 
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(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.663, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº: 934-49.2009.811.0037 (Código 61202)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do executado junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004399-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

ILVA DALLABONA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo eletrônico 

pela Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste; bem como 

diante da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão; impulsiono o feito 

para intimar a parte devedora, por intermédio do(a,s) advogado(a,s) 

habilitado(a,s) neste, acerca do cumprimento da sentença requerido nos 

autos digitais, para fins de adimplemento da(s) obrigação(ões), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, de acordo com o artigo 

523 do Código de Processo Civil. Documentos vinculados: Petição de 

cumprimento de sentença e planilha atualizada dos débitos (Id’s: 15905834 

e 15905835). Observações: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço: 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003441-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (EXEQUENTE)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO PETKOWICZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para 

manifestar acerca do atual endereço do executado, no prazo de cinco 

dias, tendo em vista o teor da certidão ID 14597308 acerca da aparente 

desocupação do imóvel. Primavera do Leste, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003323-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ PRIMON (EXEQUENTE)

KATIA PRIMON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

ANDERSON SOUSA GOULART (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo 

em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), 

sob pena de e de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

PENHORA AVALIAÇÃO da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça, caso frustrada a citação pelo correio, a 

utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando 

do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão 

como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição 

inicial. Cite-se preferencialmente pelo correio, conforme requerido. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006293-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISVALDO GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006293-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARISVALDO GALVAO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em correição, Manifeste-se a parte autora, no 

prazo de 15 dias, sobre o Parecer Técnico do NAT nº 1818/2018, 

esclarecendo se já houve tentativas anteriores de tratamento, se já 

procurou atendimento ambulatorial fornecido pelo CAPS, bem como se há 

indicação por médico especialista. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000684-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000684-52.2016.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em correição, Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 30 dias, apresente declaração médica atualizada que 

demonstre a necessidade do medicamento requerido, uma vez que o 

último relatório médico trazido aos autos é de 29 de setembro de 2016. Na 

mesma oportunidade, o médico deve declarar se há medicamento similar 

fornecido pelo SUS e se é possível sua substituição por genérico. 

Intime-se. Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ALBERTO VALERIANO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 140 de 734



Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) acerca do trânsito 

em julgado da sentença, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 16 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) acerca do trânsito 

em julgado, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de quinze dias. Primavera do Leste, 16 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001704-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

GABRIELA SOTT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

MARILIA MICKEL MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para 

manifestar acerca da petição ID 15874646, no prazo de cinco dias. 

Primavera do Leste, 16 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA BEATRIZ ERZINGER RICCI (REQUERENTE)

PRISCILA SOLIMAN GROHS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA PISCINAS COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria a requerer o cumprimento da sentença, anexando 

planilha de débito atualizada, no prazo de 15(quinze) dias. Primavera do 

Leste-MT., 16/10/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011302-05.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR (ADVOGADO(A))

CUSTOM4YOU COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Penhore-se o bem indicado pela credora no Id. n.º 

8296612, caso este seja encontrado na posse do devedor. No ato da 

penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de Justiça avaliar o bem e intimar a 

devedora da penhora e da avaliação, cientificando-a que o prazo para 

embargar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 (cinco) 

dias. Expeça -se o necessário, podendo servir a presente de mandado. 

Cumpra -se com urgência. P. do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004903-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GABRIELA SALDIBA COUTINHO (REQUERENTE)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA BATISTA FABRIZI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO CP 1004903-40.2018.811.0037 FINALIDADE: Considerando o 

cumprimento sem êxito da presente carta precatória, conforme certidão do 

Sr. Oficial de Justiça (ID15733761 ), impulsiono o feito para INTIMAR o 

advogado da parte requerente, para manifestação, em cinco dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução da presente 

missiva à comarca de origem com as baixas devidas. PRIMAVERA DO 

LESTE, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA BEATRIZ ERZINGER RICCI (REQUERENTE)

PRISCILA SOLIMAN GROHS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA PISCINAS COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

da Certidão lançada nos autos sob n. 15962533. Primavera do Leste-MT., 

16/10/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012030-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HORTIFRUTIGRANJEIROS SAO ROQUE LTDA - ME (EXEQUENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA ATACADISTA LTDA (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento Certifico, impulsionando o feito, para INTIMAR 

o advogado da parte exequente para manifestação, em cinco dias, sobre 

o cumprimento negativo da carta precatória de citação expedida nos 

autos, requerendo o que entender de direito. PRIMAVERA DO LESTE, 16 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002254-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE CAROLINE SOARES MACHADO (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO A CITAÇÃO 

EFETUADA E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011879-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE TRINDADE VIEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA DE 

CITAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIARA CLARES MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO AR JUNTADO 

AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011449-94.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA BALDUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO CIFRA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011449-94.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ANA CRISTINA BALDUINO 

EXECUTADO: BANCO CIFRA S.A Vistos em correição, Nos termos do 

artigo 52 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 920, I, do Código de Processo Civil, 

intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 125691 Nr: 8258-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELERMANDO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDER LUIZ DOS SANTOS - 

OAB:MT 16327

 Vistos em Correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos.

Após, se nada mais requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012570-36.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE REGINA FABRIN (REQUERIDO)

RICARDO WAGNER SILVA (REQUERIDO)

CASA DAS CARNES MORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

HOMERO AMILCAR NEDEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012570-36.2010.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANO JOSE MACHADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SILVANE REGINA FABRIN, RICARDO WAGNER 

SILVA, CASA DAS CARNES MORIA LTDA - ME Vistos em correição, 

Defiro os pedidos de Id 3385756. Expeça-se Carta Precatória à Comarca 

de Paranatinga para que: · Proceda à nova avaliação dos bens 

penhorados (Id 3385751), tendo em vista que a avaliação foi realizada em 

agosto de 2016 e, na sequência, promova a alienação judicial dos bens 

penhorados; · Promover a penhora e avaliação da fração do imóvel de 

propriedade da devedora objeto da Matrícula 5673, conforme deferido em 

Id 3385730. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011751-26.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANI MARQUES MEDRADO SZEWCZAK (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011751-26.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: NILVANI MARQUES MEDRADO 

SZEWCZAK, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, A parte 

autora juntou Termo de Declaração atualizado da Coordenadora da 

Assistência Farmacêutica do Município de Primavera do Leste/MT, 

informando que a medicação requisitada, Aristab 30mg e Torval 500mg, 

não está prevista no elenco básico do sistema conforme a portaria nº 

1555 de 30 de julho de 2013 e na Resolução CIB 245/2013 pactuado entre 

o Estado e Município quanto à responsabilidade de cada ente federado, 

demonstrando assim que procurou novamente o SUS antes de requerer o 

bloqueio. No mais. Trata-se de novo cumprimento de sentença, para 

adimplemento de obrigação de trato sucessivo, instrumentalizado com 

Declaração Médica atualizada (Id 15684857) e orçamentos. Pois bem. 

Nota-se que o requerido, novamente, não cumpriu com o estabelecido na 

sentença. A despeito da exigência do artigo 12 da Lei nº 12.153/2009, que 

determina a prévia intimação do executado para cumprir “(...) acordo ou 

sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não 

fazer ou entrega de coisa certa (...)”, no presente caso, observo que a 

Fazenda Pública Estadual já foi exaustiva e reiteradamente intimada a 

cumprir: a tutela antecipada e a sentença que a ratificou (esta, já 

transitada em julgado), tanto por meio de sequestro de valores decorrente 

da tutela provisória de urgência, quanto através dos sucessivos 

cumprimentos de sentença, anteriores ao petitório sob análise. Assim, 

excepcionalmente, em consonância com as razões retroexpostas, deixo 

de intimar o executado para novo cumprimento da sentença, bem como, 

nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.153/2009 e do édito sentencial da 

fase cognitiva, DEFIRO O SEQUESTRO DO NUMERÁRIO EM FACE DO 

DEVEDOR/EXECUTADO, ESTADO DE MATO GROSSO no montante de R$ 

R$ 6.850,45 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco 

centavos) referente a 05 caixas dos medicamentos Torval 500mg e 05 

caixas do medicamento Aristab 20mg, diretamente no setor privado, em 

favor do(a) paciente NILVANI MARQUES MEDRADO. Após efetivação da 

ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento 

de menor valor (neste caso, Drogaria Farma mais), cujos dados foram 

indicados pelo exequente. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

providenciar a retirada do(s) medicamento(s) diretamente com o 

fornecedor, bem como a trazer a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 10 

(dez) dias, após a aquisição. Com a juntada das notas fiscais relativas à 

aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, concluso o 

processo para extinção do presente cumprimento de sentença. Futuros 

cumprimentos de sentença deverão observar a necessária renovação da 

obrigação diretamente perante o(s) réu(s), sob pena de perda da eficácia, 

conforme fundamentos da sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006872-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006872-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE ARRUDA 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos em correição, Trata-se de Ação de internação compulsória 

com pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta por José 

Carlos de Arruda em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e de CLAUDEMIR DE ARRUDA 

(todos qualificados na petição inicial), em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que os entes públicos 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para submissão 

deste(a) último(a) (irmão do autor) a tratamento de saúde, consistente na 

internação compulsória para tratamento de sua enfermidade psicológica e 

dependência química. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada, 

fornecendo-se internação e tratamento ao(à) paciente pelo tempo 

necessário à sua recuperação. Relata na petição inicial que seu irmão, ora 

requerido, iniciou o uso de entorpecentes com 18 anos de idade e desde 

então o consumo se tornou cada vez mais frequente, consumindo 

cigarros, álcool e drogas em altas dosagens, diariamente. Afirma que a 

convivência com o dependente se torna cada vez mais difícil, pois ele se 

mostra muito irritado e agressivo com todos ao seu redor e que demonstra 

crises de abstinência de droga com apenas uma hora sem usar. Informa 

que já foram realizadas inúmeras tentativas de tratamento pelo CAPS e em 

comunidade terapêutica, porém sem sucesso e que há enorme resistência 

do dependente em tratar-se novamente no CAPS ou no Hospital 

Psiquiátrico Paulo de Tarso. Juntou Laudo para solicitação de autorização 

de Internação Hospitalar (Id 15847835) que aponta expressamente risco 

de morte, além de laudo médico circunstanciado realizado por psiquiatra 

(Id 15847835). O Parecer Técnico do NAT nº 1920/2018 foi juntado em Id 

15940512 e apresentou as seguintes conclusões: Trata-se de paciente 

com histórico de drogadição e comportamento inadequado, além de perda 

de todos os referenciais familiares. Há histórico de tentativas de 

tratamento anteriores; há claramente uma dificuldade em realizar 

tratamentos ambulatoriais. Diante de tais fatos, caso haja tratamento 

adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime 

ambulatorial e/ou de internação em instituição especializada de tratamento 

de dependência química, na tentativa de reverter o quadro dramático 

atualmente apresentado pela paciente. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) A probabilidade do direito buscado está demonstrada pelo teor 

da petição inicial e, sobretudo, pelo Laudo Médico Circunstanciado, 

subscrito pelo Dr. Jayme Benevides Correia, CRM/MT 3233 (Id 15847835), 

ficando, com isso, demonstrados o diagnóstico e a necessidade do 

tratamento em hospital psiquiátrico. No que diz respeito ao perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 

declarações médicas, concernentes aos quadros físico, psíquico e social 

do(a) paciente/requerido(a), bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite 

do processo, uma vez que, em sendo-lhe a sentença favorável, este(a) já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de CLAUDEMIR DE ARRUDA (qualificado(a) na petição inicial), 

internando-o compulsoriamente em Hospital Psiquiátrico, pelo tempo que 

for necessário, conforme a prescrição médica, seja na rede pública ou 

particular. O prazo para cumprimento da medida será de 5 (cinco) dias, 

devendo-se atentar para a indicação médica de internação em Hospital 

Psiquiátrico. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer 

ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação 

(art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme 

precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A 

PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É 

dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de 

fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca 

e decorre de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da 

República. 3. Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente 

público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por 

se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo 

provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 
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sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

SALIENTO QUE A DESINTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SERÁ PRECEDIDA 

DE LAUDO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, INDEPENDENTEMENTE DE 

AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO (que, contudo, deverá ser cientificado), em 

que deverá atestar que o(a) paciente encontra-se apto(a) para um 

convívio social equilibrado (não colocando em risco sua vida e a de 

terceiros), atestando que não se faz mais necessária sua internação 

compulsória. Igualmente, consigno ser DESNECESSÁRIA A 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE DO(A) PACIENTE DE 

VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. Assim, INTIME-SE o Gestor do SUS no âmbito 

municipal, na pessoa do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, para que 

providencie o tratamento do(a) paciente (nos 2 (dois) primeiros meses, 

como adiante explicitado), devendo a equipe da Secretaria Municipal de 

Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, com todos os meios 

necessários para conduzi-lo(a) à internação, no hospital/clínica eleita, sem 

prejuízo das providências necessárias, caso ele(a) se recuse em fazê-lo 

voluntariamente. A intimação deverá ser encaminhada para os e-mails 

disponíveis na Serventia Judicial, com as peças necessárias, e com o 

esclarecimento de que o Oficial de Justiça entrará em contato com essa 

Secretaria para combinar os procedimentos de encaminhamento do(a) 

paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos os dados completos da 

clínica/hospital para onde o(a) paciente for encaminhado(a), com os 

valores e vencimentos das mensalidades, para que este Juízo possa 

proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir da terceira 

mensalidade (caso não seja disponibilizado tratamento na rede pública). 

Visando a efetividade da medida, DETERMINO o auxílio do SAMU, caso se 

verifiquem necessárias a busca e/ou sedação do(a) paciente, 

observando-se, ainda, todas as condições para apreendê-lo(a), bem 

como quanto à disposição do local para mantê-lo(a) até que seja 

conduzido(a) para internação no Hospital Psiquiátrico Especializado/Clínica 

Especializada. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e-mail corporativo 

disponível na Secretaria, consignando-se que o Oficial de Justiça solicitará 

o auxílio requisitado, porventura se revele necessário, quando do 

cumprimento da medida. Pela mesma razão, REQUISITO, desde já, ao 

Comando da Polícia Militar local que disponibilize, caso necessário, efetivo 

policial suficiente para proceder à captura e condução segura do(a) 

paciente, inclusive propiciando a segurança das demais autoridades 

envolvidas no caso. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e-mail 

corporativo disponível na Secretaria, consignando-se que o Oficial de 

Justiça solicitará o auxílio requisitado, porventura se revele necessário, 

quando do cumprimento da medida. Tendo em vista o aparente conflito de 

interesses entre o(a) requerente e o(a) paciente/interessado(a), com base 

no artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil em vigor, bem como que 

a parte autora está assistida pela douta Defensoria Pública, nomeio 

curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico (NAJU) desta Comarca que, 

por intermédio do(a) seu(ua) representante, Dr.ª Anna Paula Landim da 

Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá patrocinar a defesa do(a) 

requerido(a), requerendo o que for de direito. Diante do quadro físico, 

psíquico e social descritos pelo médico, determino a CITAÇÃO do Curador 

Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa dos interesses do(a) 

requerido(a)/paciente. No que diz respeito ao custeio do tratamento, 

faz-se prudente que seja rateado entre os réus, pois, sem dúvida, o ente 

público municipal tem dificuldades financeiras para satisfazer a sua parte, 

mas não se pode deixar ao desamparo as pessoas necessitadas. O 

direito à saúde é garantido a todos e deve ser o objetivo principal do poder 

público. Embora a responsabilidade, neste termo, seja solidariamente 

repartida entre os três entes federativos, através de várias reuniões entre 

o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Secretaria 

Municipal de Saúde, constatou-se que, de fato, o custo com as inúmeras 

internações compulsórias, onera, sobremaneira, os cofres da Fazenda 

Pública Municipal. Pelo estabelecido, firmou-se que, nesses casos, o 

Município se compromete a providenciar o estabelecimento para 

internação, o transporte do(a) paciente até o destino e o custeio dos dois 

primeiros meses, tempo médio que se gasta com os trâmites processuais 

e burocráticos até a citação do Estado. Assim, determino que, decorridos 

os 02 (dois) meses de tratamento dispensados ao(à) paciente, estes 

integralmente custeados pelo Município (em não havendo cumprimento 

voluntário deste decisum), seja o Estado de Mato Grosso, em sede de 

tutela antecipada, compelido a dar continuidade ao tratamento do(a) 

paciente, custeando as diárias de internação, e fornecendo os demais 

serviços médicos congêneres que forem necessários, sob pena de 

bloqueio de verbas suficientes para garantir o tratamento pleiteado. Dessa 

forma, deverá ser INTIMADO o Gestor do SUS, no âmbito estadual, para 

cumprimento da tutela de mérito ora deferida, por carta precatória, a ser 

encaminhada ao Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá. CITE-SE o Estado 

de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação, intimação/ofício, inclusive como mandado de internação e ofício de 

requisição ao SAMU e à Polícia Militar, conforme dados constantes da 

petição inicial. Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar 

de devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. Pois bem. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas, conforme 

enunciado nº 28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no artigo 

51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se na distribuição, 

conforme previsto na CNGC e arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 16 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006637-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO (ADVOGADO(A))

ADAIR ROSA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006637-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADAIR ROSA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por dano moral c/c pedido de 

antecipação e tutela de urgência pleiteado por Adair Rosa Pereira dos 

Santos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Aponta na petição inicial 

que o autor foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu nome no 

valor de R$223,06(duzentos e vinte três reais e seis centavos), vinculado 

ao contrato n°0009371769201802. Afirma que o valor supracitado não foi 

adimplido, pois está incongruente em relação a media de seu consumo que 

equivale a importância de R$20(vinte reais) reais mensais. Relata que 

protocolou reclamação administrativa perante o Procon, mas não obtivera 

êxito, pois não houve a readequação do valor da fatura em relação a sua 

média de consumo e seu nome ainda está incluso nos órgãos de restrição 

ao crédito. Assevera que ocorreu problema semelhante no mês de 

novembro de 2017, quando a fatura de energia elétrica veio no valor de 

R$857,74(oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos). Assim, protocolou reclamação no Procon e também não 

obtivera êxito. O reclamante aduz que não houve perícia em sua unidade 

consumidora, pois o valor da fatura não adimplida na importância de 

R$223,06(...) foi expedido de forma unilateral. Por fim, o autor requer 

através da antecipação de tutela de urgência, seja imediatamente excluída 

a restrição de seu nome, até o deslinde desta ação. É Relato. Decido. 

Inicialmente, consigno que a parte demandante reside na zona rural da 

cidade de Poxoréu/MT, conforme comprovante de endereço acostados 

nos autos, que é devidamente servida pelo Poder Judiciário. Não obstante 

seja relativa a competência, firmo meu posicionamento na possibilidade de 

reconhecimento de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, a 

saber: “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de Juizados Especiais cíveis”. Posto isso, reconheço, de ofício, a 

incompetência territorial e, nos termos do enunciado acima, bem como do 

artigo 51, inciso II, da Lei n°9.099/95, e, por consequência, julgo extinto o 

feito sem apreciação do mérito. Proceda-se o cancelamento da audiência 

de conciliação designada para o dia 12/03/2019, às 09h20min. Isento de 

custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010754-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MONICK GOMES FIETZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS EM CORREIÇÃO. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 

da Lei 9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no 

artigo 784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010956-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEA LUIZ JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010978-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA FERREIRA NERI PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010957-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA REGINA GOMES DA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de 
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outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003545-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA LINHARES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010979-63.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO NASCIMENTO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010913-83.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 
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manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou bloqueios de bens 

ou valores efetivados nos presentes autos (Id. n.º 12693993). Após, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010904-24.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS EM CORREIÇÃO. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 

da Lei 9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no 

artigo 784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Acaso existam valores 

decorrentes de penhora vinculados aos autos, expeça-se alvará, 

liberando/transferindo o valor bloqueado em Juízo para conta bancária da 

parte executada, a qual deverá ser intimada para informá-los nos autos. 

Transitada em julgado, arquive-se este feito, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003543-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANE RODRIGUES LUCENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS EM CORREIÇÃO. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 

da Lei 9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no 

artigo 784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 
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eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212725 Nr: 5351-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JUNIO DA SILVA, DANIEL 

FERNANDES DOS SANTOS, KAROLAYNE DA SILVA BUCK, ALEX 

FERREIRA DA SILVA ORTIZ, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:MT/ 16.944/B, CLADEMIR ROMEU DE LIMA - OAB:MT 20072

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia em 

todos os seus termos.Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão 

preventiva dos acusado, verifico que não houve modificação da situação 

apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, haja vista que as 

alegações dos réus trata-se de mérito, o qual será analisado durante a 

instrução processual.Por estes argumentos, nesse momento processual 

mantenho a prisão preventiva dos acusado.Desde já designo audiência de 

instrução e julgamento, para 07.12.2018 às 13:00 horas.Citem-se e se 

intimem pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os 

a d v o g a d o s  a s  t e s t e m u n h a s  d e  a c u s a ç ã o  e  d e 

defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 15 de outubro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191529 Nr: 4557-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo os advogados do acusado 

para se manifestarem quanto à certidão de fl.87.

Primavera do Leste-MT, 15 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211669 Nr: 4831-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MODESTO DA SILVA, ANGELICA 

APARECIDA MONTEIRO, PAULO HENRIQUE MODESTO, WAGNER CESAR 

VACELI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - remeto estes autos para que 

seja intimado o advogado do acusado à apresentar, no prazo de 10 (dez) 

dias, e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 16 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212855 Nr: 5405-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CUSTÓDIO MOURA, VALDIR 

RODRIGUES PEREIRA NETO, VITOR HUGO SANTANA DA SILVA, MARCOS 

GABRIEL AMARAL DA SILVA, ROSIMEIRE SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Cód. 212855

Vistos.

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 12/12/2018 as 13h00min, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38452 Nr: 2623-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO CORRENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, condenando VIVALDO 

CORRENTE DA SILVA, qualificado nos autos, nas penas do Art. 213, 

parágrafo único, (por varias vezes), c/c art. 224, “a” e art. 226, inciso II, 

na forma do art. 71, todos do Código Penal.Passo a dosimetria da penaA 

pena prevista para o crime do art. 213 do CP é de reclusão de 6 a 10 anos 

de reclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 157143 Nr: 7708-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:MT/5135

 Vistos.

Diante da ausência do procurador constituído pelo réu, embora 

devidamente intimado, nomeio-lhe a advogada supra para prosseguimento 

na defesa do réu, razão pela qual fixo em 1,5 URH os honorários 

advocatícios, em virtude de sua atuação nesta audiência e condeno a 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao seu pagamento, nos 

termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94 e Res 096/97 do Conselho Pleno 
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da OAB-MT.

 Nos termos do art. 265, § 2º do CPP e, sem prejuízo, aplico multa de dez 

salários mínimos ao Dr. Vilson de Souza Pinheiro, que abandonou o 

processo, sem qualquer justificativa, em consonância com o art. 265 do 

CPP.

 Homologo a desistência supra.

Decorrido o prazo das precatórias de fls. 50 e 52, apresentem as partes 

alegações finais, no prazo de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215812 Nr: 6908-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUZA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB-GO 52.194

 Código 215812

Vistos, etc.

1. Designo o dia 05/11/2018 às 15h50min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211669 Nr: 4831-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MODESTO DA SILVA, ANGELICA 

APARECIDA MONTEIRO, PAULO HENRIQUE MODESTO, WAGNER CESAR 

VACELI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Código 211669

Vistos.

1. Notifiquem-se os acusados para oferecerem defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 dias (LT, art. 55, caput).

2. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, os 

acusados poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e, até número de 5, arrolar testemunhas (LT, art. 55, § 

1º).

 3. Sem prejuízo, indefiro o item 1, “a”, da cota ministerial de fl. 69, vez que 

não comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por 

seus próprios meios as certidões requeridas, nos termos do artigo 1.688, 

da CNGC Judicial.

4. Requisitem-se ao Laboratório Forense em Cuiabá o laudo definitivo de 

drogas, no prazo de 10 dias.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006216-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE FERRAZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

1006216-61.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85612 Nr: 4967-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 281,70, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 190( custas pro rata - autora beneficiario justiça gratuita) 

sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as custas e o valor de R$ 75,00 

refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida 

pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar 

no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única 

guia com o valor total das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3504 Nr: 114-75.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SASSO, EDI CHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832, SAIONARA MARI - OAB:MT 

5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, ALAN MACHADO LEMES - OAB:35.115/PR, FABIANO 

GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 608,65, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 290, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 
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das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3291 Nr: 448-12.1996.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES 

FORMIGONI - OAB:20.133/PR, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 163,41 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 160/161, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184731 Nr: 682-22.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIN SANTOS DA COSTA - 

OAB:3335/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 24/25, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6015 Nr: 1503-90.1999.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ANITA NOVAK-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMIR TREMEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 314,44, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 67, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176566 Nr: 6964-13.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ANTONIO CARLOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:51292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 11.642,77, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 76/77, sendo que o valor de R$ 5.995,72 refere-se as 

custas e o valor de R$ 5.647,05 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96 Nr: 686-31.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉ PRETO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

JOSÉ ALVES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, JOVANE DALSÓQUIO - OAB:10289, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 365,92, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 98/99, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 
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encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1760 Nr: 248-34.1998.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRICHES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA(Dirceu Teles 

da Silva), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no valor de R$ 834,26, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls.251/257, sendo que o valor refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

total das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129652 Nr: 5300-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM 

SISTEMA,IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FABIANO CACHIATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ALBERTO BENATTI 

CARMONA - OAB:246585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.45/47, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3288 Nr: 359-86.1996.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES 

FORMIGONI - OAB:20.133/PR

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 369,36, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 256/257, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136616 Nr: 8827-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSADCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 550,23, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 107/109, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 136,83 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99223 Nr: 1833-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 551,16, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 151/153, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 137,76 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 
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Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126923 Nr: 3549-90.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROSALDO LEITE CANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDEMIR GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.717,15, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 154/156, sendo que o valor de R$ 1.358,57 refere-se 

as custas e o valor de R$ 1.358,57 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146125 Nr: 2018-32.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI BRANDT, ANALICE BRANDT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 DECISÃO: “Vistos etc. Oficie-se ao Juízo Deprecado (Itaúba/MT) 

solicitando devolução da missiva expedida devidamente cumprida. Empós, 

encerrada a instrução processual, abra-se vista dos autos às partes para 

apresentação de suas alegações finais em forma de memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro autoras e após requerido. Por fim, 

colha-se o parecer ministerial e tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130941 Nr: 5842-33.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A "OI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 Autos nº 5842.33.2015.811.0040 (Cód. 130941)

Vistos etc.

 Renove-se a intimação da parte ré para apresentação do documento no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a do disposto no art. 400 do CPC.

 Não sendo apresentado o original do documento necessário à realização 

da perícia, proceda-se na forma requerida na petição de fls. 298/299, 

intimando-se o Sr Perito para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Possível a realização da perícia, prossiga-se em seus ulteriores termos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53658 Nr: 3898-06.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILINO PREDIGER, ODETE BRESCANSIN PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SERVO DE LIMA, LEDA GALVÃO 

SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Autos nº 381/2006 (Cód. 53658)

Vistos etc.

 Ante a exigência constante da nota de devolução, à Secretaria desta 

Vara para, se cumpridos os requisitos legais pertinentes, expedir a 

competente carta de adjudicação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131001 Nr: 5868-31.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126.504, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Autos n. 5868-31.2015.811.0040 – Código: 131001.

 Vistos etc.

 Em que pese os argumentos do demandado no sentido de que possui 

apenas cópia dos documentos solicitados, entendo que não merece 

amparo, haja vista que conforme entendimento já consolidado nos 

tribunais superiores cabe à instituição financeira a exibição dos 

documentos solicitados, uma vez que a mesma detém obrigação de 

guarda e manutenção destes.

 Desta feita, diante da recalcitrância do requerido em cumprir o comando 

judicial, resta prejudicada a realização da prova pericial.

 No mais, considerando as inúmeras oportunidades concedidas ao 

requerido para apresentação dos documentos, sem que o mesmo tenha 

atendido a ordem, com base no disposto no art. 77, inciso IV do CPC, 

APLICO multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, que será revertida ao Fundo de Modernização 

do Poder Judiciário (art. 97 do CPC).

 No mais, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requererem o que entenderem de direito, indicando ainda o interesse na 

produção de outras provas.

 Por fim, no que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o 

qual deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira 

Câmara de Direito Privado via Malote Digital.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42827 Nr: 5568-50.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMADEU ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Isto posto, julgo totalmente improcedentes os presentes embargos à 

execução apresentados por José Amadeu Ascoli e outros em face de 

Fertilizantes Heringer Ltda, mantendo escorreita a execução em apenso 

(cód. 26556), extinguindo o processo com resolução o mérito, na forma do 

art. 487, inciso I do NCPC.Condeno os embargantes ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor do débito, com fundamento no art. 85, § 3º do 

CPC.Traslade-se cópia desta sentença para os autos principais em 

apenso e prossiga-se com execução.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Não havendo cumprimento voluntário ou mesmo pedido de 

cumprimento de sentença no que pertine aos honorários de sucumbência, 

ao arquivo, mediante as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114161 Nr: 5675-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - OAB:15631/MT, IVONETE 

FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT, 

VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 Autos nº 5675.50.2014.811.0040 (Cód. 114161)

Vistos etc.

 Certifique a Secretaria quanto a existência de saldo remanescente a ser 

liberado em favor da ré, conforme requerido às fls. 138/139. Em caso 

afirmativo, providencie a confecção do competente alvará e tornem os 

autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 1969-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANETE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1969-98.2010.811.0040

 ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

PARTE RÉ: MARIA JANETE SANTANA DA SILVA

CITANDO(A, S): MARIA JANETE SANTANA DA SILVA, CPF: 36270121191, 

RG: 362.701.211

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 3.772,35

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, bem como do deferimento da liminar, cientificando-a de que o 

prazo para contestar, será contado a partir da data da intimação e da 

expiração do prazo deste edital e ainda, que foi fixada em R$ 100,00 (cem 

reais) a multa diária para caso de violação da determinação judicial.

RESUMO DA INICIAL: O requerente celebrou com a Requerida um Contrato 

de Arrendamento Mercantil em 13/11/2007 que recebeu o numero 

82602-28575850. Na data de 16/08/2009 as partes realizaram um 

Aditamento, alterando o valor e a data de vencimentos das parcelas, 

comprometeu-se a requerida a pagar 55 parcelas mensais e 

consecutivas, no valor de R$ 754,02 (setecentos e cinquenta e quatro 

reais e dois centavos) cada uma, corrigidas de acordo com as cláusulas e 

condições previstas no Contrato, vencendo-se a primeira parcela em 

24/10/2009 e a última em 24/04/2014. Pelo Contrato firmado entre as 

partes, a requerente concedeu a requerida, em ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, o seguinte bem: Veículo Marca: FIAT, Ano/Modelo: 

2007/2008, Modelo: FIORINO FURGÃO 1.3 F, Placa: NJN 4830, Chassi: 

9BD25504988820895, Cor: BRANCA. Entretanto a requerida inadimpliu seu 

compromisso, deixando de pagar a partir da percela de n.º 02 com 

vencimento em 24/11/2009, o que obrigou o requerente a proceder à 

comprovação da mora experimentada através do competente Cartório e 

pleitear a presente reintegração dos bens arrendados, em razão do 

inadimplemento contratual.

DESPACHO: Vistos etc.De início, anoto que o presente feito encontra-se 

inserido na Meta 2, devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no 

cumprimento das determinações exaradas.No mais, em consonância com 

o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE a 

requerida por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências de praxe.Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do 

art. 9°, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL para defender os interesses da demandada, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal.Após, manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 02 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito. Eu, Sandra C. R. 

Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 15 de outubro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140472 Nr: 10836-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDN, VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DAMIANI - 

OAB:OAB/MT 20866, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - 

OAB:13298/MT, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10836.07.2015.811.0040 (Cód. 140472)

Vistos etc.

 Intime-se a parta autora para emendar a inicial, na forma sugerida pelo 

Ministério Público Estadual na cota de fl. 71.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131282 Nr: 6030-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN SEBASTIÃO IZIDORIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA VOGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SARA VOGT, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 11 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84176 Nr: 3364-91.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSELENE DOS SANTOS COUTO, SONIA CESARIO DOS 

SANTOS, JULIANA COUTO, TALIA COUTO, PAMELLA NICOLY DOS 

SANTOS COUTO, TALIANE DOS SANTOS COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDE COUTO, CHARLES DA SILVA COUTO 

ou CHARLES COUTO DA SILVA, CHISLAINE DA SILVA COUTO ou 

CHISLAINE COUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAIDE COUTO, Cpf: 00360073158, Rg: 

6.847.810-3, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, atualmente em local incerto e 

não sabido CHARLES DA SILVA COUTO OU CHARLES COUTO DA SILVA, 

Filiação: Alaide Couto, data de nascimento: 15/08/1989 e atualmente em 

local incerto e não sabido CHISLAINE DA SILVA COUTO OU CHISLAINE 

COUTO DA SILVA, Filiação: Alaide Couto da Silva e de Antonio Sirico da 

Silva, data de nascimento: 08/06/1986. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113974 Nr: 5528-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSDM, MAVILLA SUZIANE SANTOS, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TEODORO DE MEDEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO TEODORO DE MEDEIROS 

FILHO, Cpf: 01770345302, Rg: 17899212001-9, Filiação: Gilberto Teodoro 

de Medeiros e Emilia Flor dos Santos*, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

66 9986 8573. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 17 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131202 Nr: 5996-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO TERTULIANO DE ARAUJO, 

Filiação: Olindina Cornelia de Araújo, data de nascimento: 24/04/1954, 
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brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 06 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134481 Nr: 7729-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, FCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANIEL FERREIRA DOS SANTOS DE 

SENA, Filiação: Antonia dos Santos de Sousa e Gerson Alves de Sena, 

brasileiro(a), Telefone 66 9692-6200. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 04 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189 Nr: 312-78.1997.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉ PRETO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, JOSÉ ALVES 

DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZÉ PRETO COMERCIAL AGRÍCOLA 

LTDA, CNPJ: 37480175000153 e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSÉ ALVES DA SILVA NETO, Cpf: 96981474891, Rg: 10554236, Filiação: 

Antonio José Alves e Maria Madalena da Silva, brasileiro(a), natural de 

Paranapanema-SP, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 423,25 (Quatrocentos e vinte e tres reais e 

vinte e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 29 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 

VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

REZENDE - OAB:10.955-MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA 

ANDRÉ - OAB:OAB/RS 87.146, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO AFONSO BRITO - 

OAB:184.970-E/SP, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, 

DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:OAB/SP 313863, Dirceu Marcelo 

Hoffmann - OAB:16538/GO, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - 

OAB:OAB/RO 4643, EDUARDO ABÍLIO KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 

4389, ERIC JULIO DOS SANTOS TINÉ - OAB:OAB/RO2507, ERICSON 

CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, FABIANA BOLOGNANI 

GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:OAB/MG 65.635, FELIPE NAVEGA 

MEDEIROS - OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDA KALE DA CAL WINTER - 

OAB:OAB/RJ189,556, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424, 

FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 8.840, Fernando Rudge 

Leite Neto - OAB:84.786/SP, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA QUITES 

- OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - 

OAB:OAB/RO 5546, HELOISA HELENAWANDERLEY MACIEL - 
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OAB:OAB/MS 1103-B, HUGO FILARDI PEREIRA - OAB:OAB/RJ120,550, 

IVAN MENDES DE BRITO - OAB:65.883/SP, IVO WAISBERG - 

OAB:146176/SP, JANAINA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/DF 43311, 

JEANNE SALVIANO DA S. DO C. RAMOS - OAB:3927/RO, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, Johnan Amaral Toledo - 

OAB:9.206/MT, Jonathan Lemos Brasileiro - OAB:OAB/MG 102.080, 

JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, JORGE MANOEL 

AMADOR ZOGAIBE - OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ FERNANDO 

MARTINS BARALDI - OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR LOURENÇO - 

OAB:OAB/MG152049, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, 

LUIZINHO ORMANEZE - OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO SANT ' ANNA 

POYART - OAB:OAB/ DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856, MARCOS 

AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A, MARIA INES GENNARI 

GUIMARÃES - OAB:183912-SP, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - 

OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, Michelle de Castro 

Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, Omar 

Mohamad Saleh - OAB:266.486/SP, PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC, 

PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, PRISCILA 

FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, RAFAEL 

MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFAEL ORAZEM RAMOS 

MACHADO - OAB:OAB/RJ161,450, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO MILANEZ VIEIRA 

- OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - OAB:129.298/SP, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, THIAGO JOSÉ 

WANDERLEY MACIEL - OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANESA ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MG156,024, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, VITOR 

CAMARGO SAMPAIO - OAB:385092, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR A 

ADMINISTRADORA JUDICIAL para retirar o Edital de Intimação de 

Audiência e providecniar sua devida publicação, comprovando-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96209 Nr: 8143-55.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, JOSÉ AUGUSTO 

ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO THOMAZ FERREIRA 

ROSA - OAB:183.463/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382

 Autos nº 8143.55.2012.811.0040 (Cód. 96209)

Vistos etc.

 Em atenção ao princípio do contraditório, diga o devedor, no prazo de 10 

(dez) dias, sobre o pedido de realização de um único praceamento dos 

bens a ser realizado pelo Juízo do de Brasília/DF, conforme requerido à 

fls. 22/231.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35318 Nr: 4450-73.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA ASFALTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELMAR SAUL SALTON, ELIZABET ANA 

SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos nº 377/2006 (Cód. 35318)

Vistos etc.

 Tratando-se de processo executivo que tramita há mais de dez anos e, 

estando ausentes os requisitos legias pertinentes, indefiro o efeito 

suspensivo almejado.

 Sobre o excesso de execução apontado pelo devedor, diga o credor, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, defiro e determino que se proceda nova avaliação dos bens 

penhorados, na forma requerida. Realizada a avaliação, intimem-se as 

partes para manifestar-se sobre ela no prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96943 Nr: 8937-76.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 

-ME, RUBENS MICHEL HEINTZE, MICHELY DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8937.76.2012.811.0040 (Cód. 96943)

Vistos etc.

 Relativamente a executada Micheli Deotti, proceda-se a intimação na 

forma do art. 841, § 4º do CPC.

 Com relação ao devedor Rubens Michel Heintze, proceda a busca de 

endereço junto aos órgãos conveniados, bem como por meio dos 

telefones informados. Infrutífera as diligências, a intimação deve ser dar 

na forma do art. 841, § 4º do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84943 Nr: 4236-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCEC, EHEC, MARA CRISTINA ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA COSTA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, MONIKY APIO 

CARON - OAB:24928/0, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4236.09.2011.811.0040 (Cód. 84943)
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Vistos etc.

 Cuida-se de Inventário Negativo ajuizado por Michele Cristina Estevão 

Costa e Eduardo Henrique Estevão Costa, inicialmente menores 

representados por Mara Cristina Estevão em relação ao de cujus Antonio 

Moreira Costa, falecido em 31/12/2010.

 De pronto, sobre o reconhecimento incidental da união estável, cabível no 

caso em tela o entendimento aplicado pelo TJRS, quando do julgamento do 

AI a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. 

RECONHECIMENTO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. 

POSSIBILIDADE. Inexistindo controvérsia sobre a existência da união 

estável entre o falecido e a recorrente, que está ainda devidamente 

assinalada nos dados informativos colacionados, possível o 

reconhecimento incidental da relação nos moldes do art. 1.723 do CC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077620359, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 30/08/2018)

 Seguindo, é conveniente destacar que o inventário negativo é um 

procedimento utilizado nos casos em que o de cujus (falecido) não deixa 

bem algum, sendo necessário que os herdeiros obtenham uma declaração 

judicial ou escritura pública sobre a situação. Logo, o inventário negativo é 

a maneira de se comprovar a inexistência de bens em nome do falecido, 

quando necessário, não se admitindo sua desistência.

 Portanto, como forma de concluir o presente inventário, necessário que a 

inventariante traga para os autos certidão negativa de débitos municipais, 

bem como certidão negativa de bens imóveis expedida pelo CRI desta 

Comarca, bem como pelo CRI da Comarca de Naviraí/MS, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Não havendo manifestação no prazo assinalado, ao arquivo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003607-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z L DE ANGELO COMERCIO DE MADEIRAS - ME (RÉU)

ALCIONE DE FREITAS (RÉU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CENTROESTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001339-44.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ante a certidão de id. 

15396177, REDESIGNO a sessão de mediação perante o CEJUSC local 

para o dia 17 de Dezembro de 2018, às 08h00min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005432-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES (AUTOR(A))

DIANA APARECIDA CENEDESE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005432-50.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, da v. 

decisão proferida no AI n. 1011601-76.2018.8.11.0000. No que pertine às 

informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Quarta Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000315-78.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, da v. 

decisão proferida no AI n. 1011154-88.2018.8.11.0000. No que pertine às 

informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000983-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGO MIRANDOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000983-83.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, da v. 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o  C o n f l i t o  d e  C o m p e t ê n c i a  n . 

1011730-81.2018.8.11.0000. No que pertine às informações requisitadas, 

segue ofício anexo, o qual deverá ser imediatamente encaminhado à 

Secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado via Malote Digital. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006145-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. G. (ADVOGADO(A))

M. D. D. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. B. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 23/10/2018 às 16h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005692-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

SERGIO ANGELO GUOLLO (AUTOR(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR PERGHER (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 04/12/2018 às 08h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005318-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005318-48.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 
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FERNANDA TERESINHA MARCHIORO RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do 

artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002442-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GIROLETTI (EXEQUENTE)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002442-23.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO GIROLETTI EXECUTADO: EMIDIO ALVES 

DA SILVA Vistos etc. Analisando detidamente os autos verifico que o feito 

cuida de execução para entrega de coisa incerta (artigos 629 a 631 do 

CPC), desta forma REVOGO a determinação anterior ante o erro material 

havido, vez que disciplinou o rito da execução por quantia certa. Assim, 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de dez (10) dias, proceder à 

escolha ou seleção (se lhe competir) e entregar as coisas mencionadas 

na inicial, sendo 1.337 (um mil, trezentos e trinta e sete) sacas de soja, de 

60 kg (sessenta quilogramas) cada, nas especificações contratadas. 

CONSIGNE-SE que, se quiser discutir a questão em Juízo, através de 

embargos, poderá fazê-lo independentemente da segurança do Juízo no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso o Oficial de Justiça não encontre a parte 

devedora para ser citada, deverá proceder na forma do artigo 830 do 

CPC. DEFIRO os benefícios do artigo 212, §1º e §2º, do Código de 

Processo Civil. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001464-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO BUSATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001464-80.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: ALVARO 

BUSATTO Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, com 

pedido de liminar movida por Banco PSA Finance Brasil S.A. em desfavor 

de Alvaro Busatto. O autor sustenta que as partes celebraram contrato de 

financiamento sob o número 200157143, onde foi concedido ao requerido 

um crédito no valor líquido de R$ 33.724,87 (trinta e três mil, setecentos e 

vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), que deveria ser pago em 

36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 1.099,07 (mil e noventa e nove 

reais e sete centavos), sendo o primeiro vencimento para 23/03/2015 e 

último para 23/02/2018, destinado a aquisição do veículo marca Citroen, 

modelo Novo C3 1.5 - manual Tendance, ano fabricação 2014/2015, 

chassi 935SLYFYYFB519401, placa QBI1172, cor branca e renavam nº 

01042945125. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar as parcelas 

vencidas a partir de 27/04/2016. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do veículo marca Citroen, modelo Novo 

C3 1.5 - manual Tendance, ano fabricação 2014/2015, chassi 

935SLYFYYFB519401, placa QBI1172, cor branca e renavam nº 

01042945125. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu à 

sua notificação extrajudicial (id nº 1650793), sendo que, mesmo após a 

referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. Desta forma, 

nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada 

o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na 

hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para 

determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele 

designada. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. 

Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no 

RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para 

terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001291-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WERBETH DOURADO SERRA (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001291-56.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

WERBETH DOURADO SERRA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. De 

início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação. 

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 
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parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000685-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000685-28.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDILSON DOS SANTOS SOUSA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. Cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005849-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE (ADVOGADO(A))

BERRANTE DE OURO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

ANTONIO VALDERICO DE MORAIS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005849-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BERRANTE DE OURO TRANSPORTES LTDA RÉU: ANTONIO VALDERICO 

DE MORAIS JUNIOR, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005901-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI (EMBARGANTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005901-96.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI EMBARGADO: AMAZONIA 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, insta que a 

petição inicial sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 

98 do NCPC, notadamente no que toca à caracterização da garantia 

constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em 

vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso 

porque da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso 

efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato 

acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de 

evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. No 

caso, em que pese tenha juntado declaração de pobreza e alagado 

receber seus proventos da aposentadoria, infere-se dos autos que o 

embargante firmou Cédula de Crédito Bancário para aquisição de 

plataforma para colheita de milho no valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte 

e nova mil reais) e plataforma de grãos 30pes NH linha 74C no valor de R$ 

680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), o que por silogismo verifica-se 

que o embargante pode possuir outros meios de rendimento, haja vista 

que o valor do benefício previdenciário recebido não é suficiente para o 

pagamento da parcela anual estipulada na CCB, ainda que comprometa 

100% do benefício, o que evidencia que o embargante certamente não 

apresenta condição de miserabilidade, carecendo de mais elementos para 

demonstrar sua impossibilidade financeira. Assim, cabe ao magistrado no 

uso dos elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso 

gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 

1.060/50, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 
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direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, bem como outros 

documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005918-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CLAUDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES ZAMIGNANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005918-35.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO CLAUDINO REQUERIDO: ALCEBIADES 

ZAMIGNANI Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000924-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIO FELIPE GASPERIN RÉU: CARGILL AGRICOLA S A, M3 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CARGILL AGRICOLA S A Vistos 

etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte 

no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

VANDERSON AGATTI XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001201-14.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VANDERSON AGATTI XAVIER RÉU: EVEREST TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA, CARAMURU ALIMENTOS S/A. Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 
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MT (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS (EXECUTADO)

ELISANGELA SCHUTZE (EXECUTADO)

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001908-79.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB 

EMPRESARIAL MT EXECUTADO: ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS - 

ME, ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS, ELISANGELA SCHUTZE Vistos, 

etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua 

avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos 

os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente 

termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro 

no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do 

ato e independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 8. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). 9. Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. 10. Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC. 11. Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 12. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001449-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTINE CROTHERS GONCALVES (RÉU)

ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIOR (RÉU)

AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001449-77.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA RÉU: AGROEXTRA INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA, ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIOR, CHRISTINE 

CROTHERS GONCALVES Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado 

que, se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de 

pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em executivo, nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa (artigo 701 do 

Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor 

pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003642-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ALFREDO DA SILVA PROENCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003642-02.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALFREDO DA SILVA PROENCA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001141-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

ALMIRO KRUG (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. (RÉU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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SORRISO DESPACHO Processo: 1001141-41.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALMIRO KRUG RÉU: CARAMURU ALIMENTOS S/A., INOVA LOGISTICA 

TRANSPORTES LTDA - EPP, COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO 

VERDE LTDA. Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et 

seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, 

RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI BALTAZAR LIMA (EXECUTADO)

CLOVES BENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000994-15.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: DARCI BALTAZAR 

LIMA, CLOVES BENTO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Considerando que a 

exequente informou o desinteresse na homologação do acordo, CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a penhora sobre 

bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim 

de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o 

cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando 

a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106027 Nr: 9106-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, SFDS, MRDSF, CFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR SANCHES DOS SANTOS, Cpf: 

79319181187, Rg: 11051760, Filiação: Izabel Martins Sanches dos Santos 

e Sebastião Jose dos Santos*, brasileiro(a), solteiro(a), operador de 

máquinas, Telefone 65 9934 2668. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3155 Nr: 287-70.1994.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA GONÇALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFONSO OTÁVIO LAUXEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SONIA MARIA GONÇALVES, Cpf: 

27337375115, Rg: 9.381.536, brasileiro(a), solteiro(a), agricultora. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 336,38 (Trezentos e trinta e seis reais e trinta e 

oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99059 Nr: 1661-57.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALDIR BIANCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 599,09, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.79/88, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 185,45 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40209 Nr: 3038-73.2007.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DAL MOLIN, ÂNGELO VIRGINIO DAL MOLIN, 

NEIVA DALLA VALLE, EZAIRA DE LURDES DALMOLIN, ÉVERTON DAL 

MOLIN, ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:8.183 -E, ANA CAROLINA OLIVEIRA DE ANDRADE - OAB:8.464-E, 

CAMILA DI PAULA RIBEIRO - OAB:8.846-E, CARLOS ALBERTO 

BEZERRA - OAB:16626, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

CLÁUDIO MACIEL DA SILVA - OAB:8.604-E, EVANDRO LÚCIO PEREIRA 

DE SOUZA - OAB:133.091, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:5.478, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847, 

JACQUELINE CAVALHER PINHEIRO - OAB:9.040-E, JOÃO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, JORGE ELIAS NEHME - OAB:4642/MT, JULIANNE 

ANTRESSA DA SILVA XAVIER - OAB:8.709-E, KAMILL SANTANA 

CASTRO E SILVA - OAB:11887-B, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, 

LUCIANA DENIZE RUTILLI KONAGESKI - OAB:8..613-E, MARIANA 

FORTES MAMEDE DE ARRUDA - OAB:8.449-E, MARIELLA AUGUSTA 

CABRAL - OAB:9.197-E, MONICKE SAN'ANNA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:8.663-E, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, PAULA NUNES DIAS - OAB:20.532 -DF, RODRIGO LOPES 

LIMA - OAB:8.597-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

SIMONELLE DE ALMEIDA ARAUJO GOMES - OAB:8.476-E, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 57/58, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131272 Nr: 6023-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDA, NDA, ICD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O, 

ROBERTO AMARAL GURGEL - OAB:94343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 549,63, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.63/64., sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 136,23 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44847 Nr: 1795-60.2008.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ADÃO SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR S/A, ELETRAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13126- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:17.826A, josé alberto couto 

maciel - OAB:513, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA( TELEFONE 

CELULAR S/A) para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no valor de R$ 911,62, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 301/309, sendo que o valor 

de R$ 455,81 refere-se as custas e o valor de R$ 455,81 refere-se a taxa 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

total das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 187836 Nr: 2824-96.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MAURÍCIO DA SILVA, ANGELINA MARIA 

MERCANTE FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND.E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para se manifestar acerca 

da devolução de correspondência juntada às fls.67v, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 139366 Nr: 10312-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETTI BELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005913-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

RAFAEL MARCOS DA CRUZ (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005913-13.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAFAEL MARCOS DA CRUZ RÉU: INSS Vistos etc. Considerando que na 

comarca de Sorriso/MT, a competência para processar e julgar feitos onde 

seja parte interessada ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta Comarca, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a REDISTRIBUIÇÃO do 

feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, procedendo-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005795-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SCHNEIDER (REQUERENTE)

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSEMAR STELLE BORGES OAB - 747.191.819-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005795-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

NELSON SCHNEIDER PROCURADOR: GILSEMAR STELLE BORGES 

REQUERIDO: FRIBON TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Cuida-se de ação 

de cobrança ajuizada por Nelson Scheider, representado pela ONG 

M.N.B.C. (Movimento Nacional dos caminhoneiros do Brasil), em face da 

Fribon Transportes Ltda., todos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que realizou dois fretes para a requerida com veículo próprio, 

entretanto após chegar ao destino sua liberação demorou tempo superior 

ao previsto na Lei nº 11.442/07, informando ainda que não foi ressarcido 

pelo tempo de espera. Ao final requereu a concessão de tutela de 

evidência para compelir a requerida ao pagamento da indenização do 

tempo de espera. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, DECIDO. 

Tratando-se de tutela da evidência requerida com base no artigo 311, IV, 

do CPC, deve-se oportunizar ao requerido a apresentação de “prova 

capaz de gerar dúvida razoável”, sendo inviável o exame do pedido 

liminarmente (art. 311, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido, leciona 

Teresa Arruda Alvim Wambier que o pleito fundado do dispositivo supra 

deve “necessariamente ser objeto de análise somente após avaliação da 

defesa apresentada pelo réu, providência, a nosso ver, acertada, na 

medida em que não é dado ao juiz ‘intuir’ qual será a qualidade da defesa a 

ser apresentada pelo réu”[1]. Desse modo, postergo o exame do pleito de 

tutela de evidência para após a formação do contraditório. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 
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ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. [1] 

Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005943-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005943-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos etc. Considerando 

que na comarca de Sorriso/MT, a competência para processar e julgar 

feitos onde seja parte interessada ou interveniente as Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta Comarca, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a REDISTRIBUIÇÃO do 

feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, procedendo-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005924-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005924-42.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP EMBARGADO: IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA 

TRATORES LTDA Vistos etc. Cuida-se de embargos à execução oposto 

por Gaspar Imobiliária e Construtora Ltda., em face de Imporcate Comércio 

de Peças para Tratores Ltda., ambas qualificadas nos autos, aduzindo, em 

síntese, a nulidade do título executivo que embasa a ação de execução n° 

1006213-09.2017.8.11.0040, ante a falta de certeza e exigibilidade. Alega 

que as duplicatas emitidas em seu desfavor são desconhecidas e que o 

produto da venda que originou as duplicatas nunca foi recebido, 

asseverando que a negociação nunca chegou a ser concretizada. Ao 

final pugnou pela concessão do efeito suspensivo aos embargos e da 

tutela provisória de urgência. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, fundamento e DECIDO. RECEBO os presentes embargos, ante a 

sua tempestividade. Nada obstante, quanto ao pleito de efeitos suspensivo 

aos embargos, o caso é de indeferimento. Isso porque ausente à 

comprovação de um dos requisitos legais exigidos para tal providência, a 

saber, a garantia do juízo, tendo em vista que não houve oferecimento de 

caução e ainda não houve a efetivação da penhora nos autos em apenso, 

o que torna despicienda a análise da eventual presença dos demais 

pressupostos para o deferimento da medida. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça Mato-Grossense: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO 

PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA 

DO JUÍZO – RECURSO PROVIDO. I - O §1º do art. 919 do CPC condiciona a 

atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao 

preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela 

tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou 

depósito. II - No presente caso, resta ausente a probabilidade do direito, 

tendo em vista que o magistrado de piso suspendeu a execução sem 

nenhuma fundamentação que possa embasar sua decisão, em manifesta 

contrariedade à norma esculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal. III - De outro modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo milita em favor da agravante, restando configurado o periculum 

in mora inverso consubstanciado nos diversos prejuízos enfrentados pela 

agravante, que, com a paralisação da execução, tem mais um óbice a 

dificultar o recebimento do crédito executado. IV - Por fim, resta ainda 

ausente nos autos a garantia do Juízo, tendo em vista que ainda que paire 

hipoteca sobre o bem dado em garantia, ainda não houve a efetivação da 

penhora. (Ai nº 1010012-83.2017.8.11.0000, Rel. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 29/01/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1º DO ART. 919 DO 

NCPC. I. Nos termos do art. 919, §1º do Novo Código de Processo Civil 

(art. 739-A, § 1º, do CPC de 1973), o juiz poderá atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da 

ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação, e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. II. In casu, não comprovado o requisito da 

garantia integral do juízo, pois limitada a penhora de bem com valor 

insuficiente, não há como deferir o efeito suspensivo . AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068630961, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 18/03/2016) A propósito, já 

decidiu o e. STJ (grifei): “Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de 

Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos 

embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da 

argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e 

(d) garantia do juízo” [AgRg-AREsp 627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª 

Turma, DJe 14/05/2015]. Quanto ao pedido de tutela provisória de 

urgência, para a retirada do nome do embargante dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, adianto que também não merece 

deferimento. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso, os fatos narrados pelo embargante e os documentos 

juntados aos autos não são capazes de convencer este juízo, em sede de 

cognição sumária, de que a inclusão no cadastro de inadimplentes 

realizada pela embargada é indevida, haja vista que, não demonstram que 

realmente não houve a formalização de um contrato entre as partes, 

tomando como base apenas a alegação da parte embargante de que 

nunca contratou. Assim sendo, ausente prova inequívoca apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, afigura-se 

incabível, por ora, o deferimento da medida de urgência, fazendo-se 

necessária a oportunização do exercício do contraditório e da ampla 

defesa pela parte requerida. Ademais, nota-se que há protestos em face 

da embargante desde 03/07/2017, conforme documento juntado no id nº 

15817749, ou seja, o nome da embargante está protestado há pelo menos 

01 (um) anos, tornando frágil a probabilidade de dano irreparável ou de 

difícil reparação, face à ausência do periculum in mora. Assim, INDEFIRO o 

pedido de efeito suspensivo e o pedido de tutela provisória de urgência. 

INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). Caso a impugnação contenha 

qualquer das matérias referidas nos artigos 350 e 351 do CPC, 

MANIFESTE-SE o embargante no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, REMETAM-SE conclusos para o saneamento, sem prejuízo da 

análise do julgamento conforme o estado do processo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003909-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ALICE MARIA BINSFELD (EMBARGANTE)

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSE FLAVIO (EMBARGANTE)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EMBARGANTE)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EMBARGANTE)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EMBARGANTE)

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003909-03.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, SILVIO FERREIRA 

DE ALBUQUERQUE JUNIOR, ALICE MARIA BINSFELD, JOSE FLAVIO, 

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos, etc. Cuida-se de embargos à execução oposta por Mauro 

Sergio de Oliveira Martins, Silvio Pereira de Albuqyerque Junior, Alice 

Maria Binsfeld, José Flavio e Daquino José Borges de Freitas, em face do 

Banco do Brasil S.A., todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. Determinou-se a intimação da parte 

autora para comprovar a condição de hipossuficiência econômica (id nº 

14237839). O autor se manifestou no id nº 14763944, ratificando o pedido 

de assistência judiciária gratuita. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, fundamento e decido. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que na petição inicial, o autor pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em 

condições de arcar com o ônus da presente demanda sem que 

comprometa o sustento próprio e de sua família. Pois bem. A inteligência 

da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica 

com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo 

presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural. 

Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício 

é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o caput do 

art. 98. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos 

autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. No caso em comento, 

embora tenha juntado declaração de hipossuficiência, a narrativa e os 

documentos juntados pelos embargantes não demonstram situação de 

pobreza. As declarações de imposto de renda do ano de 2017 de Daquino 

Jose Borges de Freitas dão conta que este possui participações em várias 

empresas, quota em imóveis, saldos bancários que somados chagam a R$ 

593.903,71, além de ser detentor de 100% da Fazenda Santa Clara (id nº 

14764214); o embargante Mauro Sergio de Oliveira Martins declarou o 

recebimento do rendimentos provenientes da empresa Mauro Sergio de 

Oliveira Martins – EPP no valor R$ 185.000,00, além dos bens e 

participações em quota capital de empresas que somados perfazem R$ 

509.128,99; o embargante Silvio Ferreira de Albuquerque Junior declarou 

patrimônio total de R$ 924.683,88 e quanto aos embargantes Alice Maria 

Binsfeld e José Flávio, sequer foram juntadas provas de sua 

hipossuficiência. Desta forma, infere-se que os embargantes possuem 

condições financeiras que lhe distanciam do conceito de hipossuficientes. 

Desta forma, não havendo provas que evidencie a situação de pobreza 

dos embargantes o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido, 

pois, fazendo uso das palavras da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, a assistência judiciária gratuita “é de caráter restritivo, destinada 

a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT 

- Ap 33355/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 23/08/2017). Ante o exposto, não evidenciada a 

miserabilidade necessária para a concessão do benefício da gratuidade 

da justiça, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo de 15 

(quinze) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, 

sob pena de extinção da demanda (art. 290 do CPC). Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002667-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE WENZEL (REQUERENTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALISSON WENZEL DA CRUZ (REQUERENTE)

ALEX WENZEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANOR JOSE BASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002667-43.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

ILSE WENZEL, ALEX WENZEL DA CRUZ, ALISSON WENZEL DA CRUZ 

REQUERIDO: VANOR JOSE BASSO Vistos, etc. Cuida-se de ação 

declaratória de nulidade de negócio jurídico com indenização por danos 

morais ajuizada por Ilse Wenzel, Alex Wenzel da Cruz e Allison Wenzel da 

Cruz, em face de Vanor José Basso, todos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial. Determinou-se a intimação da 

parte autora para comprovar a condição de hipossuficiência econômica (id 

nº 10969027). Os autores se manifestou no id nº 11598821, ratificando o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, fundamento e decido. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que na petição inicial, o autor pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em 

condições de arcar com o ônus da presente demanda sem que 

comprometa o sustento próprio e de sua família. Pois bem. A inteligência 

da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica 

com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo 

presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural. 

Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício 

é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o caput do 

art. 98. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos 

autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. No caso em comento, 

embora tenha juntado declaração de hipossuficiência, a narrativa e os 

documentos juntados pelos embargantes não demonstram situação de 

pobreza, vez que a juntada de fatura de água, energia elétrica e contrato 

de aluguel, não são capazes de demonstrar comprometimento da renda 

dos autores. Outrossim, fora juntada apenas a declaração de imposto de 

renda de Ilse Wenzel, o qual declara rendimento anual em 2017 de R$ 

28.461,73, entretanto não foram juntados outros documentos da sua atual 

situação, bem como declaração de imposto de renda dos demais autores, 

o que afasta a condição de miserabilidade, haja vista ter firmado contrato 

de compra e venda no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

Desta forma, infere-se que os embargantes possuem condições 

financeiras que lhe distanciam do conceito de hipossuficientes. Desta 

forma, não havendo provas que evidencie a situação de pobreza dos 

embargantes o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido, 

pois, fazendo uso das palavras da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, a assistência judiciária gratuita “é de caráter restritivo, destinada 

a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT 

- Ap 33355/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 23/08/2017). Ante o exposto, não evidenciada a 

miserabilidade necessária para a concessão do benefício da gratuidade 

da justiça, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo de 15 

(quinze) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, 

sob pena de extinção da demanda (art. 290 do CPC). Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001485-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA MARIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 167 de 734



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001485-22.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: HIDRO FIBRAS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, LEILA CRISTINA MARIANI Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Banco Santander Brasil S.A. em desfavor de Hidro Fibras Industria e 

Comercio Ltda. EPP e Leila Cristina Mariani, todos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos da inicial. Determinou-se a intimação do 

exequente para juntar comprovante de pagamento de custas processuais 

no id nº 9278372. O exequente se manifestou no id nº 11032794, juntando 

os comprovantes de recolhimento. No id nº 15677598 o exequente 

requereu a suspensão do feito, aduzindo que as partes transigiram 

extrajudicialmente. É o relatório, fundamento e DECIDO. Conforme se 

assevera dos autos, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, 

tendo a parte autora apresentado pedido de suspensão (id nº 15677598). 

Ocorre que, embora o art. 922 do Código de Processo Civil disponha que o 

Juiz, a requerimento das partes poderá suspender a execução “durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação”, a melhor interpretação da regra é no sentido 

de que sua aplicação pressupõe o aperfeiçoamento da relação 

processual, com a citação do executado. Assim, não havendo a formação 

completa da relação processual, INDEFIRO o pedido de suspensão do 

feito. Intime-se a parte exequente para que diga, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se possui interesse em prosseguir com ação. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004457-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004457-62.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVERSON DE 

ARAUJO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Everson de Araujo, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id 

nº 11413565 foi determinado a emenda da inicial a fim de comprovar a 

mora do requerido. A parte autora se manifestou no id nº 11703512, 

aduzindo que o simples envio da notificação no endereço apresentado no 

contrato é suficiente para demonstrar a mora, requerendo que seja 

considerada amora do devedor e consequente prosseguimento do feito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório, fundamento e DECIDO. Em que 

pese as razões expostas pelo autor, fato é que, no caso, a notificação 

extrajudicial enviada ao requerido não foi entregue, vez que como 

demonstrado pelo extrato eletrônico de acompanhamento dos Correios a 

notificação ficou “aguardando retirada” e logo após devolvida ao 

remetente indicando ainda que destinatário não foi procurado. Nas 

palavras do Desembargador Dirceu dos Santos, no julgamento do Agravo 

de instrumento nº 1003720-82.2017.8.11.0000, “O que se verifica não é a 

assinatura do aviso de recebimento por pessoa diversa da destinatária, 

mas sim a ausência de entrega da notificação a qualquer pessoa que seja, 

o que afasta a constituição em mora da devedora”. Cito a ementa do 

julgado supramencionado: GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOSRECURSO DE 

AGRAVO INTERNO N.º 1003720-82.2017.8.11.0000AGRAVANTE: BV 

F I N A N C E I R A  S . A  C R E D I T O  F I N A N C I A M E N T O  E 

INVESTIMENTOAGRAVADA: LAUDECI BARBOSA NASCIMENTO DE 

JESUSEMENTA AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO – INDEFERIMENTO – AR DEVOLVIDO – ENDEREÇO EM ÁREA 

RURAL – RESTRIÇÕES DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A comprovação da mora do devedor representa 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 

911/69.Ausente comprovação de que a notificação extrajudicial tenha sido 

entregue no endereço do devedor, não se pode considerar que ele tenha 

sido regularmente constituído em mora. (TJMT – AI nº 

1003720-82.2017.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 

11/09/2017) Assim, ausente a comprovação do recebimento da 

notificação para qualquer pessoa, INDEFIRO o pedido sob id nº 11703512. 

Intime-se a parte autora para que cumpra as determinações da decisão 

sob id nº 11413565, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002403-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA (AUTOR(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LENE ENGLER DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER (RÉU)

PIETRO DE MORAES VICINOSKI FLIEGNER (RÉU)

EDUARDA BAGINI FLIEGNER (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002403-26.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA, LENE ENGLER DA SILVA RÉU: 

AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER, PIETRO DE MORAES VICINOSKI 

FLIEGNER, EDUARDA BAGINI FLIEGNER Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança c.c. obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Luciana Maria Vozniak Silva e Lene Engler da Silva, em face do espólio 

de Aguinaldo Vicinoski Flegner, representado pela inventariante Maricelma 

Cristina de Moraes, todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que firmaram com o de cujus contrato de compra e venda de cota social 

da empresa Autoescola universal Ltda., momento em que os autores 

passaram toda a sua cota para o de cujus que passou a ter 100% (cem 

por cento) da empresa, ocorre que o de cujus estava em débito contratual, 

pois deixou de pagar uma parcela do acordo consistente na transferência 

do imóvel matrícula nº 20.751 do CRI de Sorriso-MT, em favor dos 

requeridos. Informa que após a morte de Aguinaldo Vicinoski Flegner seus 

herdeiros não quitaram a dívida e incluíram o referido bem no rol da 

partilha, razão pela qual pugna pela concessão do pedido liminar para 

reservar o bem imóvel para o cumprimento da obrigação. No id nº 

11293140 determinou-se a intimação dos autores para comprovar 

hipossuficiência econômica. Os autores se manifestaram no id nº 

12087043. Vieram os autos conclusos. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. Analisando os documentos juntados aos 

autos verifica-se que os autores firmaram contrato de compra e venda de 

quotas de sociedade limitada em 16/11/2011 (id nº 7218889), figurando 

como credores de várias parcelas dentre as quais a citada na alínea “b” 

do parágrafo primeiro, da cláusula segunda do respectivo contrato, que 

dispõe sobre “um lote urbano localizado sob nº 04 da Quadra nº 22, 

situado no Loteamento Recanto dos Pássaros, na Rua Beija Flor, matrícula 

nº 20751, Folha 01, no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, no 
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valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” que deveria ser transferido para 

o nome dos autores, livre de quaisquer ônus até o dia 16/05/2012. 

Entretanto, conferindo a certidão de matrícula atualizada juntada no id nº 

7218901, constata-se que o imóvel não foi transferido para os autores e 

sequer os gravames foram levantados. Além disso, o referido imóvel foi 

arrolado na ação de inventário do espólio de Aguinaldo Vicinoski Flegner 

sob nº 2902-66.2013.811.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso-MT. Diante disso, verifico a presença da probabilidade 

do direito, consubstanciada no contrato firmado entre as partes e na 

certidão de matrícula atualizada, inferindo-se que a obrigação contratual 

ainda não foi cumprida. De outro lado, quanto ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, resta evidente que a ausência de reserva 

sobre o bem pode dificultar o cumprimento da obrigação, vez que arrolado 

em processo de inventário, suscetível à partilha entre os herdeiros, bem 

como alienação para pagamentos de outras dívidas do espólio. Nesse 

sentido, cito os seguintes julgados: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - CONTROVÉRSIA ACERCA 

DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS 

- RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

POSSIBILIDADE. - A controvérsia acerca da validade do negócio jurídico 

celebrado pelo autor da herança com o credor que requer incidentalmente 

no processo de inventário o pagamento da dívida não impede a reserva de 

bens do espólio para se assegurar futura e eventual satisfação do 

crédito, desde que, nos termos do art. 1.018, parágrafo único, do 

CPC/1973 (art. 643, parágrafo único, do CPC/2015), o crédito reivindicado 

esteja materializado em documento que comprove suficientemente a 

obrigação, e a impugnação do espólio não se funde em quitação da dívida. 

(TJMG - Apelação Cível nº 1.0480.16.002117-0/002, Relator(a): Des.(a) 

Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado) , 3ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 24/04/2018) 

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM 

INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO. 

POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Recurso interposto em 

face de decisão que, na forma do art. 557, § 1º-A, do CPC, deu parcial 

provimento ao recurso para determinar reserva de bens no inventário, no 

montante equivalente ao valor do contrato de arrendamento e reconhecer 

a sucumbência recíproca. 2. Questão simples que autoriza o julgamento 

monocrático, de forma a agilizar a prestação jurisdicional. 3. Pedido de 

habilitação de crédito em inventário rejeitado. Questão remetida às vias 

próprias. 4. Contudo, em se tratando de obrigação devidamente 

demonstrada faz-se necessária a reserva de bens, a fim de garantir o 

pagamento do crédito, nos termos do artigo 1.018 do Código de Processo 

Civil. 5. Sucumbência recíproca, diante da impugnação ao pedido. 6. 

Decisão monocrática que se mantém, por seus próprios fundamentos. 7. 

Recurso conhecido e improvido. (TJRJ – Agr. Int. em Ap. nº 

0005705-59.2012.8.19.0064, Rel.: Des(a). Antônio Iloízio Barros Bastos, 

Quarta Câmara Cível, julgado em 04/03/2015) Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar a reserva do bem imóvel 

descrito como lote urbano localizado sob nº 04 da Quadra nº 22, situado 

no Loteamento Recanto dos Pássaros, na Rua Beija Flor, matrícula nº 

20751, Folha 01, no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, 

arrolado pelo(a) inventariante nos autos sob nº 2902-66.2013.811.0040, 

como pertencente aos bens do espólio. Oficie-se o Juízo da 3ª Vara desta 

Comarca acerca desta decisão, encaminhando cópia deste documento. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002901-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

LIGNETTV INSTALACAO DE TV A CABO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002901-59.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIGNETTV INSTALACAO DE TV A CABO LTDA - ME RÉU: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A,, CLARO S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

ação de cobrança c.c. indenização por danos morais, ajuizada por 

Lignettv Instalação de TV a cabo Ltda. ME em face de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S.A. e Claro S.A., todos qualificadas nos autos, pelos 

fatos e fundamentos na inicial. No id nº 3676041 foi indeferido o pedido de 

justiça gratuita determinando o recolhimento de custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida a parte autora requereu a 

suspensão da ação a fim de arrecadar recursos para o recolhimento de 

custas. Determinou-se o recolhimento das custas em 05 (cinco) dias no id 

nº 11414644. Certificou-se o decurso do prazo in albis no id nº 12403450. 

A autora se manifestou no id nº 13525688, juntando comprovante de 

recolhimento de custas processuais. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, fundamento e DECIDO. Em que pese intempestiva a 

apresentação do recolhimento de custas processuais, sucede que o 

Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia - 

REsp n. 1.361.811/RS -, consolidou a tese de que "não se determina o 

cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora 

intempestivo, estiver comprovado nos autos”. Desta forma, comprovada o 

recolhimento nos autos, recebo a peça inicial. Confere-se dos autos que a 

autora requereu a exibição de documentos em poder das requeridas, nos 

termos do art. 396, do CPC. Relata a autora que celebrou contrato de 

credenciamento com as requeridas, passando a figurar como 

representante comercial das requerida nesta cidade, porém afirma que 

houve descontos abusivos em sua comissão, requerendo a exibição dos 

documentos relativos as vendas e pedidos realizados pela autora, bem 

como o extrato de comissionamento, durante todo o período de vigência do 

contrato de representação comercial, a fim de liquidar os valores dos 

descontos indevidos. Pois bem. Daniel Amorim Assumpção Neves (in Novo 

Código de Processo Civil Comentado. Ed. JusPodivm, 2016, p. 698), explica 

que “a exibição de coisa ou documento é meio de prova utilizado para a 

parte provar a veracidade de alegação de fato por meio de coisa ou 

documento que não esteja em seu poder”. O artigo 396 do CPC/15, ao 

tratar do assunto, disciplina que “o juiz pode ordenar que a parte exiba 

documento ou coisa que se encontre em seu poder”. Nesse sentido, 

verifica-se que o pedido deve conter a individualização do 

documento/coisa o mais completo possível, a finalidade e as 

circunstâncias da prova, consoante artigo 397, CPC, senão vejamos: Art. 

397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão 

completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da 

prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a 

coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar 

que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 

No caso, denota-se que restaram cumpridas, ao menos a princípio, os 

requisitos previstos, tendo em vista que a autora pugna pela exibição dos 

extratos de comissionamento e comprovantes de pagamento. Ademais, 
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ainda que à autora tenha sido entregue uma cópia dos documentos 

pleiteados, é ônus da instituição requerida apresentar os documentos 

comuns que estão sob sua guarda, tendo em vista o disposto no art. 396 

do CPC, razão pela qual defiro a exibição dos documentos requeridos na 

inicial. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação e exibir os documentos terá início na 

data da audiência (art. 335, I, NCPC). Anote no mandado de citação, que o 

requerido deverá exibir os documentos determinados no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de se admitirem verdadeiros os fatos que, por meio 

do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001302-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN (ADVOGADO(A))

ADRIANA APARECIDA BENFICA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001302-85.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADRIANA APARECIDA BENFICA RÉU: BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Cuida-se de ação de 

revisão de contrato c.c. consignação em pagamento, manutenção de 

posse e pedido de tutela de urgência, ajuizada por Adriana Aparecida 

Benfica em face de BV Financeira S.A., todos qualificadas nos autos, 

pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 1681186 determinou-se a 

emenda da inicial para informar endereço, bem como se possui a intenção 

de realizar audiência de conciliação. A autora emendou a inicial no id nº 

1948570. No id nº 4476593 determinou-se nova emenda para que a autora 

junte aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência financeira 

ou realize o pagamento de custas processuais. Foi certificado o decurso 

do prazo da parte autora no id nº 12403431. Vieram os autos conclusos. É 

o breve relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC trata acerca do 

indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Analisando os autos, 

verifico que a autora foi devidamente intimada para suprir a omissão, 

consistente na ausência de documentos comprobatórios da 

hipossuficiência econômica ou ainda do pagamento das custas e/ou taxas 

processuais, todavia deixou de atender o comando da decisão judicial, o 

que resulta no indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. O parágrafo único do art. 

321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a petição inicial deve ser 

indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: BUSCA E 

APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo 

em vista a ausência de contraditório. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para que recolham 

as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as 

custas processuais, arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a 

intimação, a secretaria deverá realizar a providências descritas no art. 

352, § 1º e 2º, da CNGC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000525-66.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GENIVALDO DE SOUZA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de 

ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em face de Genivaldo de Souza dos Santos, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. No 

id nº 4935447 o autor requereu a desistência do feito. Determinou-se a 

emenda para retificar o valor da causa (id nº 10743132). No id nº 

11426473 reiterou-se o pedido de desistência. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, 

analisando o feito, verifico a desistência da parte autora em prosseguir 

com o feito, sendo que a extinção da ação sem resolução do mérito se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais, tão 

somente quanto a diferença residual, em relação ao real valor da causa 

(soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). Deixo de 

condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, visto a 

ausência de contraditório formado nos autos. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para que recolham 

as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as 

custas processuais, arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a 

intimação, a secretaria deverá realizar a providências descritas no art. 

352, § 1º e 2º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003207-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

JOSE AMARO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA E AUTO PECAS SL LTDA. - ME (RÉU)

SERGIO CELESTINO DE AGUIAR (RÉU)

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003207-91.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE AMARO DOS SANTOS RÉU: SERGIO CELESTINO DE AGUIAR, 

MECANICA E AUTO PECAS SL LTDA. - ME Vistos etc. Cuida-se ação de 

indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Amaro dos 

Santos, em face de Sérgio Celestino de Aguiar, todos qualificadas nos 

autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id nº 11001563 foi 

determinado a emenda a inicial, intimando o autor para que comprove a 

necessidade do benefício da justiça gratuita. No id nº 12278250 

certificou-se o decurso do prazo do autor. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC trata acerca do 

indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora fora devidamente intimada para suprir a 

omissão, consistente na documentação exigida para comprovar 

necessidade do benefício da justiça gratuita, todavia deixou de atender o 

comando da decisão judicial, o que resulta no indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. O parágrafo único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a 

petição inicial deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte 

julgado: BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – 

READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação 

de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Condeno a parte embargante ao 

pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo 

em vista a ausência de contraditório. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para que recolham 

as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Após, recolhida as 

custas processuais, arquivem-se os autos. Caso reste infrutífera a 

intimação, a secretaria deverá realizar a providências descritas no art. 

352, § 1º e 2º, da CNGC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003638-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

EMANUELLE VENTURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARIO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003638-62.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EMANUELLE VENTURA RÉU: SILMARIO PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

ajuizada por Emanuelle Ventura em face de Silmario Pereira de Soua, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos na inicial. No id 

nº 10445881 determinou-se a emenda da inicial a fim de juntar documentos 

necessários para analise do pedidos. No id º 11436451 a autora requereu 

a dilação do prazo para emenda, para mais 30 (trinta) dias. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO O artigo 330 do NCPC trata 

acerca do indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes 

hipóteses: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; 

II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. 

Analisando os autos, verifico que a autora fora devidamente intimada para 

suprir a omissão, consistente na juntada de documentos essenciais para a 

propositura da ação, todavia deixaram de atender o comando da decisão 

judicial, em que pese tenha requerido a dilação do prazo, verifica-se que o 

prazo de dilação requerido há muito já se exauriu sem qualquer nova 

manifestação, o que resulta no indeferimento da petição inicial, nos moldes 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. O parágrafo 

único do art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a petição inicial 

deve ser indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: BUSCA E 

APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais, todavia suspendo sua exigibilidade 

vez que concedo o benefício da assistência judiciária gratuita. Sem 

honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contraditório. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000915-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

NEIVA DALLA VALLE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

MANOEL RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004059-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GALLI (AUTOR(A))

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTULLIO MEDEIROS SILVA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004823-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO CARNEIRO BARROS NETO (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))
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RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRYAN DE FREITAS BRITO (HERDEIRO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDA FERREIRA DE BRITO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

OCTHAWYO FERREIRA DE BRITO (HERDEIRO)

AMANDA FERREIRA DE BRITO (HERDEIRO)

AYRAN FREITAS BRITO (HERDEIRO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR OS HERDEIROS DO FALECIDO 

PARA QUE COMPAREÇAM NA SECRETARIA DA TERCEIRA VARA PARA 

FIRMAR O TERMO DE RENÚNCIA OU LAVREM EM CARTÓRIO 

EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO CPC, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003655-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR LIMA ROSEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para se manifestarem sobre o Laudo Pericial, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004938-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DAMO (AUTOR(A))

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005852-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL (ADVOGADO(A))

NEDIO RISIERI GERMINIANI (AUTOR(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 01 

de FEVEREIRO de 2019, às 13:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 16 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005992-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIOSVALDO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MAFRA (REQUERIDO)

 

Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 15 de fevereiro 

de 2019, às 14:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 16 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002377-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO (DEPRECADO)

ERI BORGES REGITANO (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de devolução da deprecata caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, ainda, que caso a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento 

da diligência. Para tanto, deve-se, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94686 Nr: 6443-44.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA DENTÁRIO ORAL NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RODRIGO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil para:a) 

DECLARAR a rescisão do contrato realizado entre as partes, constante às 

fls. 14/17 dos autos.b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento em 

favor do autor da multa contratual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), com juros de mora e correção monetária a partir da citação 

válida.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor 

da condenação, na forma do artigo 85 § 2º e incisos, do Novo Código de 

Processo Civil.Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo, observadas as formalidades legais e as normas da 

CNGC-TJMT.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 

1.010 do NCPC, para posterior remessa à instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171253 Nr: 4127-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE 

SOUSA - OAB:267.454 SP, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, MATHEUS HENRIQUE SUCUPIRA - OAB:SP 301.223

 VISTOS.

Certifique-se quanto ao cumprimento da ordem exarada às fls. 309.

Caso a parte executada não tenha declinado em relação à forma da 

execução, esta deverá prosseguir nos termos propostos na petição de 

fls. 561/565, haja vista a ausência de concessão do efeito suspensivo 
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aos embargos.

Ressalto que o mandado deverá ser cumprido nos termos da decisão 

proferida às fls. 309 do feito apenso, na qual limitou a pretensão do 

exequente em 50%, ante a ausência da ocorrência do termo e/ou 

condição do contrato exequendo.

Assim, cite-se a parte executada para entregar a coisa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao valor da causa.

Se não houver o cumprimento voluntário da obrigação no prazo 

assinalado, desde já fica autorizada a expedição do mandado de imissão 

na posse, nos termos do § 2º do artigo 806 do CPC. Havendo benfeitorias, 

proceda-se a liquidação. Consigno, ainda, que o mandado de imissão 

deverá ser cumprido dentro da parte ideal de 560 hectares, a qual se 

encontra na posse mansa e pacífica da executada, a fim de evitar futuros 

litígios com terceiros.

Às providências.

Sorriso - MT, 15 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

 em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 2868-96.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANANDREIA GERMINIANI TORRESAN, JÉSSICA 

ALDREY CEZIMBRA GERMINIANI, DÉBORA BEDIN, LURDES MARIA 

GERMINIANI, WANDER GERMINIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELSON ANTÔNIO GERMINIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59.455, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, NEVIO MANFIO 

- OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145921 Nr: 1919-62.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida e 

designada audiência de conciliação.

Foram apresentadas contestações e impugnação à contestação pelas 

partes, tendo ambas as partes pugnado pela produção de provas.

 É o relatório. Passo a sanear o feito.

Não havendo alegações de preliminares ou outras questões a serem 

apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO.

Fixo como ponto controvertido: a) se houve agravamento do risco 

contratual para a ocorrência do sinistro, consubstanciado no estado de 

embriaguez constatado pelo etilômetro nº 00984; b) a existência de nexo 

de causalidade entre o estado de embriaguez constatado o evento que 

provocou os danos (cláusula 30.3, alínea 'g'); c) o efetivo dano material 

sofrido para o reparo do veículo sinistrado; e d) o dano moral alegado.

Nos termos do artigo 373, §1º, do NCPC, atribuo à parte requerida o ônus 

de comprovar os pontos controvertidos descritos nas alíneas 'a' e 'b', e ao 

autor, o ônus de comprovar os fatos relativos às alíneas 'c' e 'd'.

 Deixo consignado, desde já, que se aplicam ao caso as regras elencadas 

na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que não 

exclui a produção de prova pelo consumidor em relação aos fatos sobre 

os quais inexiste a hipossuficiência probatória.

Deste modo, e para evitar cerceamento de defesa, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, nos termos da 

parte final do §1º, do artigo 373, do CPC.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150106 Nr: 4188-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ZANCHETTA, ALINE REIS DE ARAÚJO E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA DE AZEVEDO GONÇALVES 

PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130939 Nr: 5840-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, SONIA DE 

AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA DE AZEVEDO 

GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

I) Inicialmente, quanto ao pedido de fls. 159/163 (registro de hipoteca 

judiciária), consigo que, havendo nota devolutiva do oficial registrador (fls. 

165/166), o instrumento adequado para impugnação da negativa é o 

procedimento de suscitação de dúvida (art. 198, LRP), de competência do 

Juiz-Corregedor do Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual deixo 

de analisar a matéria.

 II) No mais, quanto ao pedido de fls. 168/170 (limitação da averbação 

premonitória), consigno que a averbação premonitória às margens da 

matrícula de bens imóveis não constitui constrição judicial e tampouco 

importa indisponibilidade do bem, não havendo óbice, pois, ao exercício 

regular do direito de propriedade. Além disso, não há como se discutir 

excesso até o momento, uma vez que somente ao final do procedimento 

de liquidação é que o “quantum debeatur” será efetivamente apurado. 

Ademais, entendo que o v. acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito 
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Privado-TJMT no Agravo de Instrumento 1001860-12.2018.8.11.0000, de 

relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, já pacificou a 

celeuma sobre a matéria, razão pela qual indefiro o pedido.

III) Em prosseguimento ao feito, defiro o pedido de substituição do 

assistente técnico (fls. 207), por inexistir qualquer prejuízo ao regular 

andamento do feito.

IV) No mais, diante das manifestações de fls. 208/210 e fls. 220, 

DETERMINO a intimação do perito judicial ora nomeado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar a data do início da perícia.

V) Após, com a informação da data e horário, DETERMINO o depósito do 

valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais, conforme conta bancária fornecida às fls. 208.

VI) Por fim, CUMPRA-SE integralmente as decisão de fls. 32/33, devendo 

ser observada a substituição dos assistentes técnicos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 8472 Nr: 329-12.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, SONIA DE 

AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 VISTOS.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pleiteado por Edsel Maria 

Galacci Cianciarulo e outro em desfavor de Eular Pedro Frare e Claudete 

Frare, qualificados nos autos. Os executados manifestaram às fls. 

1428/1434, pugnando pelo indeferimento da pretensão exposta às fls. 

1280/1289, bem como requerendo o prosseguimento do cumprimento de 

sentença referente aos honorários de sucumbência fixados em favor de 

seus patronos.

Pois bem.

Conforme se nota em manifestação de fls. 1280/1289, pleiteou a parte 

exequente o pagamento pelos executados de todas as despesas 

despendidas com a reintegração de posse da área objeto da ação, 

incluindo os gastos com locação de transporte rodoviário e barracão, 

“marmitas” para alimentação, "trabalho braçal", etc.

No entanto, com arrimo na lição do artigo 84 do NCPC, entendo que as 

despesas processuais se limitam aos gastos devidos aos agentes 

estatais no curso do feito, isto é, aqueles gastos necessários ao 

cumprimento dos atos do processo, tais como diligências dos oficiais de 

Justiça, custos de perícias técnicas, emolumentos, etc (A propósito: STJ 

–RECURSO ESPECIAL 449.123 – SC).

Partindo-se dessa premissa, tenho que, com exceção das custas e 

diligências de oficial de justiça arrolada na petição de fls. 1280/1289, as 

demais despesas não se enquadram como despesas processuais para 

fins de cumprimento de sentença.

Diante disto, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, adequar o pedido de fls. 1280/1289 conforme 

fundamentação exposta na presente decisão, requerendo o que entender 

de direito.

No mais, INTIMEM-SE os executados para dizer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da manifestação de fls. 1437/1441, bem como do 

comprovante de pagamento de fls. 949 e alvará de fls. 955.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 174603 Nr: 5946-54.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMINO AFONSO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GUILHERME MONTEIRO 

PETRONI - OAB:139.854/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Ante todo o exposto, considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão da parte embargante, resolvendo o feito, com 

exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte 

vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

NCPC.Havendo apelação, oportunize-se a manifestação da parte adversa 

para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.010 do NCPC e 

após remeta-se ao E. TJMT, com as homenagens de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, 15 de outubro de 2018.GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109913 Nr: 2201-71.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, WILLIAN 

JHONES SANTINI - OAB:17.924/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil para:1) 

DECLARAR rescindido o contrato particular de promessa de compra e 

venda de imóvel urbano com benfeitorias firmado entre as partes, 

constante às fls. 14/15 dos autos.2) REINTEGRAR o autor na posse do 

imóvel Lote n. 11, quadra n. 02-B, com área de 800 m2, situado na rua Foz 

do Iguaçu, n. 1110, esquina com a rua Zulmar Bertuol, centro da cidade de 

Sorriso-MT, matriculado sob o n. R-07-2647 do CRI de Sorriso-MT.3) 

CONDENAR o requerido ao pagamento da cláusula penal, constante à 

cláusula sétima, em favor do autor, corrigido pelo INPC, a contar da 

publicação desta decisão, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação do réu.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º e 

incisos do Novo Código de Processo Civil.Preclusa a via recursal, e nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as 

normas da CNGC-TJMT.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 

do NCPC para posterior remessa à instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150033 Nr: 4152-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DA SILVA VIEIRA, SUZANA PAGNAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 
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OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150009 Nr: 4132-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, ROSANGELA 

APARECIDA BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149744 Nr: 3994-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENÍSSIO OLÍVIO FEDRIZZI, DANIEL LAGEMANN 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149681 Nr: 3981-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO KRZYZANSKI, RAFAEL KRYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE, 

EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360/B, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172, RAFAEL 

KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 3921-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA FETTER, ANANIAS BARROS, MOACIR HAHN, 

MARCIA HAHN BARROS, MARCOS HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 122765 Nr: 1067-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULAR PEDRO FRARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEVALDO (ROSIVALDO) DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, LUCIANO DOS SANTOS, JOÃO CLÓVIS MORAES, OSVALDO 

EUGENIO, ASSOCIAÇÃO DENOMINADA FILHOS DA TERRA, FERNANDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, CELIO MENDES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DOS 

ANJOS FERREIRA DO NASCIMENTO, IDOMAR (IDEMAR) SAURESSING, 

ANDREIA DA SILVA GOMES, ADÃO FELIPE SAUERESSIG EUGENIO, 

MARICLEI FAGUNDES DA SILVA, JULIO CEZAR KERTE, JOAREZ ANDRÉ 

GOMES, ROSA MARIA NOGUEIRA, MILTON VIEIRA DA COSTA, JARDEL 

MACHADO DA COSTA, JULIO G. MATOS, ANTONIO F. V. D COSTA, 

DIEGO ANDRÉ DOS REIS GOMES, GALTEMBERQUE OLIVEIRA CHAGAS, 

SAMARA OLIVEIRA CHAGAS, ANTONIO BITENCUR, VANDILEI 

APARECIDO SOARES, VALTER APARECIDO SOARES, CELIO ALVES, 

GEANE MIGUEL MONTEIRO, OTAVIO MILIO, JOCIMAR SALONE PENA, 

FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONCEIÇÃO APARECIDA BASSANI 

COSTA, VALDOMIRO BASSANI COSTA NETO, LINDOMAR FEITOSA 

ARAÚJO, VALMIR DE OLIVEIRA SOTEL, JOAQUIM DE FRANÇA, DORVIL 

RODRIGUES, NELSON BASSANI COSTA, JOSE BENEDITO BASSANI 

COSTA, PEDRO BASSANI, JULIA DE OLIVEIRA SOUSA, MARCIA SIABRA, 

EDIMARA OLIVEIRA MIRANDA, JOICE C. MORAES, ISRAEL DE OLIVEIRA 

GALVÃO, DORALICE DOS SANTOS BRITES, IRISMAR AGUIAR, JOÃO 

LIMA COSTA, MARIA TEREZINHA DE AGUIAR, RAIMUNDO N. COSTA, 

PAULO DA SILVA COSTA, MARCIO CUSTINO, REVELINO SILVA VIEIRA, 

RITA AZEVEDO, NILSON RODRIGUES, MARIA DA GRAÇA AGUIAR, 

EDILANE BASSANI, SEBASTIÃO E. DA SILVA, JANICLEI, PATRICK 

BAPTISTA DA SILVA, ANTONIO F. DA SILVA, MANOEL MELLO, JOSIMAR 

BACK, VILSON SEGAL DOS SANTOS, EDSON CARLOS BASSANI, 

VALDIR APARECIDO SOARES, RONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCIA 

ELISA DOS SANTOS BORGES, ELTON DOS SANTOS DE PAULA, 

ROSILENE SCHNAIDER, Juliano Heckler Osorio, VERA LUCI SCHMIDEER, 

THAIS CRISTINA MOURA, EVA BATISTA, ROMILDO BATISTA, JOREZ 

FERNANDES DE MELO, JOSE ROMILDO PIEDADE, RAIANE DOS SANTOS, 

CARLOS ANDRE, DIEGO MARQUESINE, DIOMAR MARQUECHESINE, 

DIOMAR, CLEMILSON BATISTA, BENEDITO ARAUJO, RAFAEL S. EUBENIO, 

ANTONIO LUCINDO BEZERRA DA SILVA, ITACIR PIRES, MANOEL 

F.P.FLHO, ELDA ALDO P. MENDES, VILSON DE AGUIAR, JOSE MARIA DE 

PAULA, VERONILDO RODRIGUES, ROSIMILSON CARDOSO, EVANDO 

GARANHOTO, VALMOR DA SILVA, JOSE AGNALDO, VANTAIR SOARES, 

FRANCISCO P. A. CARVALHO, JAQUELINE DIAS, REGINALDO QUEIROZ, 

ISMAEL . FERNANDES, AGMOM DA SILVA WARLINE, APARECIDO 

FERNANDES UNIOR, RODRIGO OFIC, KLEITON BATISTA DE ARAUJO, 

ODAIR, JOCI ARACI, PAULO A. BARROS, LEONILDA V.GOMES, JOSE 

APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 VISTOS.

Diante da informação de fls. 787, CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento 

da decisão de fls. 784, especificamente quanto ao desentranhamento das 

peças processuais ali indicadas.

 No mais, para os fins já determinados na decisão de fls. 784, DETERMINO 

a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93593 Nr: 5247-39.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLINA ANGELA DA SILVA, BELINE 

AUGUSTO ANDREGUETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, RAFAEL 

SOUZA NUNES - OAB:14676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 

168/195.No mais, no que tange ao pedido do exequente de condenação da 

parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo 

que não restou caracterizada qualquer prática prevista no rol do artigo 80 

do CPC, razão pela qual afasto tal pretensão.Posto isto, DETERMINO a 

intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que de direito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137207 Nr: 9233-93.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON DEOCLIDES VOLFF, SUELI SALETE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16035-A/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que além de a petição inicial não ter sido 

assinada pela advogada subscritora, não indica o pedido e suas 

especificações (art. 319, IV, CPC).

Diante disto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar a petição inicial (art. 10, do CPC), sob pena de extinção do feito 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 330, I, c/c art. 485, I, 

ambos do CPC.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129838 Nr: 5263-85.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU ENIO KOPPENHAGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO 

- OAB:31464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que a carta precatória expedida para 

oitiva das testemunhas arroladas pelo requerido foi devolvida pelo juízo 

deprecado, sem o devido cumprimento, em razão do decurso do prazo in 

albis para o interessado adotar providências requeridas que, no caso, 

seria o recolhimento das diligências do oficial de justiça.

No entanto, além de ter sido deferido em favor do requerido os benefícios 

da justiça gratuita (fls. 156), o mesmo não foi intimado da decisão do juízo 

deprecado, conforme se observa às fls. 162.

Diante disto, e para evitar nulidades processuais, DETERMINO a intimação 

do requerido, via DJE na pessoa de seus patronos, para requerer o que 

de direito, sob pena de restar prejudicada a produção de prova 

testemunhal pleiteada. Prazo: 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149563 Nr: 3913-28.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA BORGES COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R de R$86.774,96 

(oitenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis 

centavos), atualizados com correção monetária desde o ajuizamento da 

ação e juros de 1% ao mês desde a citação.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.Nos termos do art. 86 do CPC, 

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (art. 85, §2º, CPC).Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12187 Nr: 1351-71.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VACARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMER EGYPTO ALVES - 

OAB:6130-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 401,68, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.192/196, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45216 Nr: 2158-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:MT - 7979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

fls.164/168, sendo 80% do valor para a parte autora R$ 330,72 e 20% do 

valor para a parte requerida R$82,68, tal valor refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

total das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104092 Nr: 7149-90.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ 

GARAFFA, IDALI MARIA FRANCIO, RAFAELE FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 10.682,03, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.174, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144060 Nr: 846-55.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR AUGUSTO TURCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE TOLEDO - 

OAB:154.789, ANA CAROLINA VIVANCO - OAB:256.806, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:OAB/SP 206.339

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 743,50, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 110, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 330,10 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor total das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114779 Nr: 6181-26.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LEANDRO PAZDZIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 
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DA SILVA - OAB:SP 258.420, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14.992-A, DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - 

OAB:235508/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, SANDRO 

PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 550,23, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 145/150, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 136,83 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123894 Nr: 1760-56.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 VISTOS.

As partes, pedido e causa de pedir do presente feito são idênticos ao feito 

em apenso (Código 116811), o que caracteriza, em tese, litispendência, 

fenômeno que autoriza a extinção do feito sem exame de mérito.

Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora para que se manifeste quanto à 

litispendência, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148695 Nr: 3429-13.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97347 Nr: 9370-80.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIANO RICARDO DA SILVA 

BERARDO - OAB:201919/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito, verifico que às fls. 116/117 houve renúncia do 

mandato dos advogados da parte requerida, tendo esta sido intimada para 

a regularização de sua representação processual (fls. 123/124), 

permanecendo, no entanto, inerte. Desta forma, decreto-lhe a revelia, na 

forma do art. 76, § 1°, II, do NCPC.

De igual maneira, verifica-se que a parte requerida não efetuou 

recolhimento dos honorários periciais, razão pela qual declaro preclusa a 

prova técnica pretendida e, ato contínuo, declaro encerrada a instrução.

Em prosseguimento, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

autora apresente suas alegações finais. Na sequência, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142173 Nr: 11750-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JG, ARJDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADR, JDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Determino a realização de estudo psicossocial pela equipe técnica do 

Juízo, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do relatório.

2) Com a juntada do relatório, manifestem-se as partes e o MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86258 Nr: 5681-62.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESC, ANTONIO WILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B, 

WILDINEIA MARQUES RIBEIRO - OAB:12.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado sua anuência aos valores. Declaro, portanto, satisfeita a 

obrigação constante da r. sentença e do v. acórdão, e julgo extinto o feito, 

com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do NCPC.

2.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença e v. acórdão 

quanto às verbas de sucumbência, se o caso.

 3.) Quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados em Juízo 

(fls. 190), verifico que a procuração e o substabelecimento constantes 

dos autos NÃO outorgaram poderes específicos para tal finalidade. 

Primeiramente, observa-se que a petição inicial foi assinada 

exclusivamente pela advogada Dra. Wildineia Marques Ribeiro (OAB/MT 

12.984), a qual não consta da procuração de fls. 10, tendo ela 

substabelecido com reserva de iguais poderes na pessoa da advogada 

Dra. Fabiana de Lima (OAB/MT 14.068) às fls. 158. Desta forma, 

intimem-se a i. causídicas para que, no prazo de 15 dias, regularizem a 

situação.

4.) Após, considerando tratar-se de verba pertencente a menor, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público.

5.) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112132 Nr: 4077-61.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, 

MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA, EDNEI PAES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA LEMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 VISTOS.

Diante da integral satisfação do débito, noticiada às fls. 123, JULGO 

EXTINTO o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Custas e honorários na forma pactuada às fls. 110/112 dos autos.

Proceda-se a baixa das restrições efetivadas neste feito.

 Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139602 Nr: 10455-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES SOBRINHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia da parte requerida, cumpram-se as deliberações 

da r. decisão de fls. 37/38 para conversão da ação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82862 Nr: 1800-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação (fls. 120).

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação/contestação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela parte autora (art. 90 CPC).

Providencie a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123141 Nr: 1280-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLEUDILENE MENFES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR, 

VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o postulado nas fls. 109/111 e acompanho o parecer ministerial de 

fls. 113. Assim, intime-se pessoalmente o executado para que, no prazo 

de 03 dias, efetue o pagamento do débito em aberto ou justifique 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil.

Após, INTIME-SE a parte requerente para requerer o que de direito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado/carta.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135998 Nr: 8483-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWB, DCDSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Fls. 76/77: defiro.

2) Intime-se o representante legal da empresa Frigorífico Nutribras para 

que preste os devidos esclarecimentos quanto ao não cumprimento da 

ordem de desconto da pensão em folha de pagamento, no prazo de 24 

horas, sob pena de instauração de inquérito policial por crime de 

desobediência e remessa dos autos ao Ministério Público.

3) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, servindo cópia de mandado.

4) Às providências.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005683-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

AEROTRAFIC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005683-68.2018.8.11.0040. 

IMPETRANTE: AEROTRAFIC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE Vistos/BG. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C 

PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”, impetrado por AEROTRAFIC 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., contra ato coator proferido pelo 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE e pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT. Insurge-se a impetrante quanto 

ao auto de infração lavrado contra si por fiscal do Núcleo Integrado de 

Fiscalização (NIF) da Prefeitura de Sorriso, núcleo este subordinado a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A impetrante alega 

ter sido autuada pelo referido fiscal em decorrência de um vazamento de 

óleo diesel de veículo de sua propriedade o qual se encontrava em um 

estacionamento nesta urbe, tendo lhe sido imputada a pena de pagamento 

de multa no valor de R$ 8.000,00 sob a justificativa de que se tratava de 

crime ambiental de lançamento de óleo diesel em via pública, quando na 

verdade se trataria apenas de um simples vazamento na modalidade 

culposa. De mais a mais, suscita a ilegalidade do ato, abuso de poder por 

erro na tipificação da infração, bem como a desproporcionalidade da multa 

aplicada e da ausência de legislação que autorize a pena, requerendo por 

fim, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade da multa. É o 

relatório. Decido. Inicialmente se ressalte que o Mandado de Segurança, 

presta-se para a tutela de direitos subjetivos cuja cognição pelo juiz 

independe de dilação probatória, pois é ela que torna demorado o trâmite 

do processo; daí a criação de um processo célere, expedito, destinado à 

tutela daqueles direitos que, violados pelo poder público, prescindem de tal 

dilação. Ocorre que, de início destaco que o referido estudo do caso sub 

judice exige dilação probatória, o que não pode acontecer na via estreita 

do Mandado de Segurança. Assim, não comportando dilação 

complementar, o writ requer e não dispensa que o direito se torne 

dedutível de prova pré-formada, vale dizer, dos elementos, e apenas 

deles, que o próprio impetrante junte à impetração. Confirmando tal 

entendimento, colaciono o seguinte julgado: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOORDINÁRIO EM 
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MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. - 

A via do mandado de segurança não comporta dilação probatória. Agravo 

regimental improvido”. (STJ. 2ª T. AgRg no RMS: 33178 SC 

2010/0195228-7, Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 16/06/2011, DJe 

02/08/2011) Isto porque, em se tratando de auto de infração ambiental, 

proveniente de processo administrativo, em que se pretende ser 

declarada a sua nulidade, fato é que tal situação não demanda uma 

análise célere dos fatos, pelo ao contrário, se necessita de dilação 

probatória, o que não coaduna com a ação mandamental. Este é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a saber: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DESMATAMENTO 511,33 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA 

FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER 

AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - APLICAÇÃO DE MULTA . 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL RECONHECIMENDO DE NULIDADE - PRAZO RAZOÁVEL 

PARA EXERCICIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIIMINAR 

DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ANÁLISE COM O MÉRITO - AUSÊNCIA 

DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEMONSTRADOS 

- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELO 

PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.1. Conforme se depreende da 

Decisão Administrativa n.º 2.925/SUNOR/SEMA/2015, a necessidade de 

realização de nova perícia e produção de novas provas foi sobejamente 

analisada nos autos, fundamentada em doutrina ambiental de Édis Milaré e 

Curt Trennepohl, além de argumentos fáticos.2. Ação Mandamental que, 

inadvertidamente, adentrou ao mérito administrativo, ao efetuar valoração 

de conjunto probatório contido no procedimento administrativo. 3. "[...] 1 – 

A ação mandamental não se revela como meio juridicamente adequado à 

reapreciação do material probatório colhido no decorrer do processo 

investigatório que, ponderados pela autoridade competente, substanciam o 

juízo censório proferido pela Administração Pública. [...] 4 – No caso dos 

autos, não resta caracterizada a violação a direito líquido e certo da 

Impetrante/Apelante no curso do Processo Administrativo Disciplinar. Ao 

judiciário cabe analisar as formalidades legais e não o mérito da decisão 

administrativa, devendo a Impetrante demonstrar o prejuízo em relação às 

alegadas irregularidades/ilegalidades.” (Ap 14611/2017, Desa. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)4. " [...] As 

alegações para a pretensão de ver declarada a nulidade do auto de 

infração, do processo administrativo, da decisão administrativa dependem 

de dilação probatória, não permitida na estreita via do mandado de 

segurança. (...)” (grifei) (Ap 95532/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 28/03/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)5. Apelo provido para 

denegar a segurança. Remessa Necessária prejudicada”. (Apelação / 

Remessa Necessária 86098/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). Desta forma, não 

havendo comprovação de direito líquido e certo pelo impetrante, não há 

que se falar em concessão da ordem. Pelo exposto, nos termos do art. 

485, IV, do NCPC; c/c § 5º do art. 6º da Lei n. 12.016/09, DENEGO a 

segurança invocada pelo impetrante, julgando extinto o feito sem 

resolução do mérito. Encaminhe-se cópia desta decisão às autoridades 

apontadas como coatoras para os fins devidos. Sem honorários, 

conforme Súmula nº. 512 do STF: “Não cabe condenação em honorários 

de advogado na ação de mandado de segurança.” e sem custas, tendo 

em vista o que prescreve o inciso XXII do artigo 10 da Constituição 

Estadual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Ciência ao Ministério Público.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 582-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON MARTINELLI, Cpf: 55127096072, 

Rg: 09040394521, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15252 Nr: 2368-11.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINEL FERREIRA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGUINEL FERREIRA DAMACENO. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15251 Nr: 2367-26.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINEL FERREIRA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSESSORIA JURÍDICA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGUINEL FERREIRA DAMACENO. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14502 Nr: 1597-33.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINEL FERREIRA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGUINEL FERREIRA DAMACENO. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80788 Nr: 6018-85.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYNAUD E FARIA LTDA ME, JOSÉ CARLOS 

DE FARIAS, GILDETE CRISTIANE REYNAUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REYNAUD E FARIA LTDA ME, CNPJ: 

07309930000170, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ CARLOS 

DE FARIAS, Cpf: 35286032168, Rg: 480.988, Filiação: Joaquim Felisbino de 

Faria e Rosa da Silveira de Faria, data de nascimento: 01/05/1969, 

brasileiro(a), natural de Cornelio Procopio-PR, separado(a) judicialmente, 

gerente do supermercado sorriso, Telefone 3.544-1676 e atualmente em 

local incerto e não sabido GILDETE CRISTIANE REYNAUD, Cpf: 

90363027149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 15.771,09 (Quinze mil e setecentos e setenta e 

um reais e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173704 Nr: 5497-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILENE DA SILVA CARDOSO -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FELIPE O. DO CARMO - 

OAB:15229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCILENE DA SILVA CARDOSO -ME, 

CNPJ: 03209847000179. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 487,50 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 181 de 734



possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57833 Nr: 6666-02.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - 

OAB:9 546-A-MT, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE LOURDES DE SOUZA, Cpf: 

28634993272, Rg: 1467015-1, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121966 Nr: 568-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÉRGIO DE ANDRADE, Cpf: 

37887300134, Rg: 558824, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169098 Nr: 2838-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA MR LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, CNPJ: 

03239076000162. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103111 Nr: 6091-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA RALIO, VANDERCI PIANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZA RALIO, Cpf: 44201710149, 

brasileiro(a), divorciado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

VANDERCI PIANTA, Cpf: 40050211820, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.524,26 (Um mil e quinhentos e vinte e quatro 

reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 
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da CNGC/MT. Informo que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher o campo com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a 

pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95685 Nr: 7577-09.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DILSO ZANINI, Rg: 1025621-0, Filiação: 

Domingos Zanini e de Iracema Saugo Zanini, data de nascimento: 

23/07/1975, brasileiro(a), natural de Planalto-RS. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 29 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85935 Nr: 5326-52.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATITUDE PUBLICIDADE E PESQUISA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ATITUDE PUBLICIDADE E PESQUISA 

LTDA, CNPJ: 07212694000170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 06 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81195 Nr: 6277-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRTON PAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRTON PAIN, Cpf: 62799967949, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 06 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 6910-28.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VITAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - 

OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS VITAL DA SILVA, Cpf: 

06889442806, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 17 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88572 Nr: 136-74.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO BASSANI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE BENEDITO BASSANI COSTA, Cpf: 

48770329168, Rg: 07451229, brasileiro(a), Telefone 66 9632-9886. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 24 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61949 Nr: 5241-03.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDO ZANOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 550,23, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 59, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 136,83 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor total das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93945 Nr: 5583-43.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANARA PAULA BERLET TOCHETTO, SABINO 

TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 14.925,48, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 96, sendo que o valor de R$ 7.637,08 refere-se as 

custas e o valor de R$ 7.288,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39908 Nr: 2753-80.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.892,96, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.69, sendo que o valor de R$ 946,48 refere-se as custas 

e o valor de R$ 946,48 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor total das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99958 Nr: 2658-40.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA DECORAÇÕES LTDA ME, NOEMIA 

BAGGIO, MARISA FATIMA PERGHER, BRUNO ALMIR PERGHER, LUIZA 

ELISETE BAGGIO BARCELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de 90 dias de SUSPENSÃO do 

presente feito, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação das partes.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010622-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUSIANE SOUSA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010622-40.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

constante do ID nº 15831190, Ofício ID. 15623753 e petição do ID. 

15771824, bem como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 16 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001788-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ARTONOGILDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001788-02.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ALANA GABRIELA ZUANAZZI (REQUERENTE)

DOUGLAS FERREIRA DE ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002149-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

DOUGLAS FERREIRA DE ROSSI, ALANA GABRIELA ZUANAZZI 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autores, que realizaram compras 

de passagens aéreas, realizando embarque na comarca de Cuiabá/MT e 

com destino final Joinvile/SC, com conexão em São Paulo/SC. Alega que, 

no retorno dia 22.01.2018, houve atraso do voo na comarca de Joinville, 

causando perda da conexão em São Paulo. Diante de tal fato, chegaram 

em Cuiabá somente as 02h00min da manhã do dia 23.01.2018, que, 

procurando alguma assistência da reclamada para que pudessem se 

hospedar em algum hotel, nada foi feito. Requer: a) a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamada 

alega que o voo foi atrasado por problema técnico na aeronave, ou seja, 

um imprevisto de manutenção, que, após verificação pela equipe de 

manutenção do problema, foi informado que o voo deveria ser 

reprogramado pois o trabalho de reparação levaria um tempo para 

concluir. Afirma que cumpriu todas as disposições do Código 

Consumerista, ao fornecer todas as informações necessárias bem como 

acomodação no voo seguinte. Pugna pela improcedência da demanda. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não obstante o atraso do voo 

ter decorrido por problemas técnicos, que impediam o imediato 

cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do serviço pela 

empresa de aviação decorre da falha no dever de atendimento para que 

os reclamantes pudessem ser conduzidos a algum hotel próximo. 

Verifica-se que o atraso total soma aproximadamente 8 horas, sendo que 

os reclamantes chegaram ao destino final (Cuiabá/MT) as 02h00min da 

manhã, sendo difícil ter acesso a condução e hospedagem neste horário. 

É inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o 

direito à indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e 

trazem danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos 

experimentados pelas partes autora que, repiso, decorreram da falha da 

empresa na prestação de atendimento adequado ao passageiro, gerou 

falha na prestação dos serviços. Quantificar a indenização por dano moral 

é uma das tarefas de maior complexidade, vez que não há parâmetros 

tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador sempre atento às 

peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar tal valor. O dano 

moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 

“desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir.” 

Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em consideração 

além destes fatores, outros, tais como: as condições econômicas do 

ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando tais fatores, 

entendo justo e adequado fixar a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ante o 

exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para condenar a 

requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZANIL LIMA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001237-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EZANIL 

LIMA DE ARRUDA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte 

autora que retirou uma certidão onde constava uma dívida em seu nome 

no valor de R$82,49, feita pela ré. Diz não possuir débito algum com a 

mesma, entendendo ser indevida tanto a cobrança quanto a inclusão de 

seus dados no cadastro de restrição ao crédito. Afirma que não houve 

notificação da inscrição realizada. A requerida apresentou contestação 

discorrendo acerca da regularidade da inscrição, bem como a inexistência 

de dano moral. Relata que o autor possuía a linha telefônica nº 

(65)99957-4628, o que ocasionou a emissão das faturas mensais. Diz que 

o mesmo deixou de efetuar o pagamento das faturas, o que gerou a 

inscrição que o mesmo alega desconhecer. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que o 

comprovante de endereço acostado aos autos encontra-se no nome de 

uma pessoa que possui o mesmo sobrenome que o autor. Pois bem, houve 

no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que 

houve contratação e uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum 

a possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços, o que não fez. As faturas juntadas 

também são de fácil confecção pela parte requerida, e apesar de nelas 

conter o nome do autor, nada prova que foi o mesmo, e não um 

estelionatário. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter 

ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Para se fixar o valor indenizatório 

ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação 

integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este princípio 

encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso 

VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a restitutio in 

integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Deve-se levar em conta que não há 

nenhuma outra inscrição no nome do autor, conforme verifico através de 

consulta ao SPC que este juízo possui acesso. Quanto à alegação de 

ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação prévia 

de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, não 

sendo de responsabilidade da credora, ora requerida. DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$82,49 com relação ao contrato 0308382219, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos. b) condenar 

a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 21 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MINOSSO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002304-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON 

MINOSSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de 

ação proposta por EDSON MINOSSO em face de BANCO BRADESCO 

CARTOES, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e 

b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada no valor R$ R$784,50 

(Setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) contrato de n. 

033060859000028C. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa. Afirma que o valor 

correspondente a faturas de cartões em atraso, ficando inadimplente com 

suas obrigações. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação e no documento de ID 15486485, ficou 

demonstrado que o reclamante contratou os serviços ofertados pela 

reclamada. Além de provar a assinatura de contrato foi juntado 

demonstrações de diversas movimentações realizada pelo reclamante, 

inclusive com demonstração de pagamento em fatura. (ID 15486481 e 
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15486484) Desse modo, provada a existência de relação negocial e a 

prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se 

legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações 

pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A 

despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a litigância de 

má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente nesse sentido. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim 

para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002272-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Trata-se de ação proposta por 

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA em face de CLUB MAIS 

ADMINSTRADORA DE CARTÕES, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor R$ 138,38 (cento e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), 

gerado pelo contrato Nº 0001263363. Alega que, apesar de todas as 

tentativas de resolver de forma administrativa não teve êxito. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição de grande 

porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a 

fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na presente 

demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a 

reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado contrato 

devidamente assinado e cópia dos documentos da reclamante, conforme 

ID 15370807 e 15370833. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. A jurisprudência é remansosa nesse sentido. 

Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. Restando 

comprovada a transação comercial entre o apelante e o apelado e não 

havendo quaisquer provas de que teria o primeiro sido vítima de fraude e 

que não teria contraído a dívida em questão, há que se reconhecer a 

regularidade da inscrição do nome do requerente nos cadastros de maus 

pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Restando 

evidenciado que o autor alterou a verdade dos fatos, cabível a aplicação 

da pena de multa por litigância de má-fé.” (TJMG. AC n. 

10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator ARNALDO MACIEL. 

Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004711-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

JOSE ANSELMO MARQUES DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004711-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE ANSELMO MARQUES 

DA LUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos de declaração sob 

fundamento de omissão na fundamentação referente aos danos morais, 

verifica-se no ID 11879813 que a recorrente pagou o valor da condenação 

ID13361476, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer, pois 

aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, art. 1.000). 

Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria 

Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro 

Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, que 

também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DO VALOR DEPOSITADO CONFORME DADOS INFORMADOS NO 

ID 14625375. Isento de custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-62.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS VIEIRA SOARES (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002269-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IZAIAS 

VIEIRA SOARES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Trata-se de ação proposta por IZAIAS VIEIRA SOARES 

em face de CLUB MAIS ADMINSTRADORA DE CARTÕES, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada no valor R$97,21 (noventa e sete 

reais e vinte e um centavos) do contrato nº. 0001825038. Alega que, 

apesar de todas as tentativas de resolver de forma administrativa não 

teve êxito. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa, através do Cartão 

Club+. Afirma que o reclamante realizou compras de forma parcelada, 

contudo, efetuou pagamento apenas de 02 (duas) parcelas, sendo assim, 

a partir da fatura com vencimento 25/03/2016, correspondente a 3ª 

parcela, o Reclamante não efetuou mais nenhum pagamento. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação É 

o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da 

prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição de grande 

porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a 

fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na presente 

demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a 

reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado, em 

contestação, contrato devidamente assinado, cópia dos documentos da 

reclamante e confirmação de pagamento parcial, conforme ID 15380285. 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A 

jurisprudência é remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL 

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDER JOSE BACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002250-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDER 

JOSE BACH REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Trata-se de ação 

proposta por EDER JOSE BACH em face TRIBANCO/SUPER COMPRAS, em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada no valor R$ 

608,11(seiscentos e oito reais e onze reais centavos). Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. 

Afirma que após a contratação o reclamante efetuou diversas 

movimentações, ficando inadimplente com suas obrigações. Em pedido 

contraposto, requer a condenação do reclamante no valor da dívida, de R$ 

608,11 (Seiscentos e oito reais e onze centavos). Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação e no documento de ID 15412463, ficou 

demonstrado que o reclamante contratou os serviços ofertados pela 

reclamada. Além de provar a assinatura de contrato foi juntado 

demonstrações de diversas movimentações realizada pelo reclamante, 

inclusive com demonstração de pagamentos em faturas. (ID 15412464) 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, 

não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da 

parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há 

como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Em relação ao pedido 

contraposto, condeno o reclamante ao pagamento da dívida, no valor de 

R$ 608,11 (Seiscentos e oito reais e onze centavos), devidamente 

corrigido. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE ARAUJO (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002235-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LUZINETE DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se 

de ação proposta por LUZINETE DE ARAUJO em face de BANCO 

BRADESCARD S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor 

R$398,80 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) gerado 

pelo contrato Nº 4271670430971014, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. A mesma não reconhece a dívida 

pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita. Alega que não houve busca do reclamante para tentar resolver de 

forma administrativa, não originando danos morais. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois, registra outros débitos posteriores a reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

valor R$ 398,80 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), bem 

como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002232-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCONDES DE MORAES SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Trata-se de ação proposta por 

MARCONDES DE MORAES SILVA em face de CLUB MAIS 

ADMINSTRADORA DE CARTÕES, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no R$ 184,75 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) 

de contrato nº 430907. Alega que, apesar de todas as tentativas de 

resolver de forma administrativa não teve êxito. Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa, 

através do Cartão Club+. Afirma que o reclamante realizou compras de 

forma parcelada, contudo, efetuou pagamento apenas de algumas 

parcelas, não efetuando mais nenhum pagamento. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação É o relatório. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 189 de 734



lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge a 

necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado, 

em contestação, contrato devidamente assinado, cópia dos documentos 

da reclamante e confirmação de pagamento parcial, conforme ID 

15380928. Desse modo, provada a existência de relação negocial e a 

prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se 

legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações 

pretendidas. A jurisprudência é remansosa nesse sentido. Confira-se: 

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. Restando 

comprovada a transação comercial entre o apelante e o apelado e não 

havendo quaisquer provas de que teria o primeiro sido vítima de fraude e 

que não teria contraído a dívida em questão, há que se reconhecer a 

regularidade da inscrição do nome do requerente nos cadastros de maus 

pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Restando 

evidenciado que o autor alterou a verdade dos fatos, cabível a aplicação 

da pena de multa por litigância de má-fé.” (TJMG. AC n. 

10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator ARNALDO MACIEL. 

Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002231-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCONDES DE MORAES SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação proposta 

por MARCONDES DE MORAES SILVA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor de R$ 561,38 (quinhentos e sessenta e um reais e 

trinta e oito centavos) de contrato nº 86884776. Alega que, apesar de 

todas as tentativas de resolver de forma administrativa não teve êxito. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito com o 

Banco do Brasil e a reclamante foi devidamente notificada, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que houve 

empréstimos realizados pela reclamante, através do CDC EMPRESTIMO - 

BB CREDITO AUTOMATICO, sendo cedidos a Ativos S/A. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da 

prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado contratos 

devidamente assinados, conforme ID 15244337 e 15244336. Desse modo, 

provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A jurisprudência é 

remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002231-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCONDES DE MORAES SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação proposta 

por MARCONDES DE MORAES SILVA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 
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pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor de R$ 561,38 (quinhentos e sessenta e um reais e 

trinta e oito centavos) de contrato nº 86884776. Alega que, apesar de 

todas as tentativas de resolver de forma administrativa não teve êxito. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito com o 

Banco do Brasil e a reclamante foi devidamente notificada, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que houve 

empréstimos realizados pela reclamante, através do CDC EMPRESTIMO - 

BB CREDITO AUTOMATICO, sendo cedidos a Ativos S/A. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da 

prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado contratos 

devidamente assinados, conforme ID 15244337 e 15244336. Desse modo, 

provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A jurisprudência é 

remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001652-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE MAYARA SCHMOELLER (REQUERENTE)

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001652-73.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAURIANE MAYARA SCHMOELLER REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). 

Narra autora, que realizou comprou duas passagens aéreas da 

reclamada, com itinerário de Sinop/MT a Foz do Iguaçu/PR sendo efetuado 

o pagamento de forma parcelada. Diz que no momento de preencher seus 

dados (nome e sobrenome) para a compra da passagem via internet, 

apareceu a seguinte mensagem: “o número de caracteres do nome, 

sobrenome e data de nascimento excedeu o limite permitido. Modifique a 

entrada e tente novamente”. Alega que não conseguiu embarcar mesmo 

estando evidente que a abreviação constante na passagem era do seu 

nome, abreviação esta que somente foi feita por erro do site da própria 

reclamada que não aceitava o preenchimento com o nome completo da 

reclamante”. Alega que não conseguiu embarcar mesmo estando evidente 

que a abreviação constante na passagem era do seu nome Requer: a) a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

e materiais. A reclamada alega fato de culpa exclusiva da reclamante. Diz 

possuir diversas formas de orientação e procedimentos para seus 

clientes. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente aplicável ao 

caso em apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por 

tratar-se de típica relação de consumo. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Ficou demonstrado pela 

reclamante (ID 1858658) que no momento da realização da compra o site 

da reclamada não permitia a inserção dos dados completos da reclamante, 

não restando outra forma senão a abreviação de seu nome. Mesmo diante 

da apresentação de todos os documentos houve falha na prestação de 

serviço, que impediu o embarque da reclamante. É inegável que o incidente 

extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à indenização. 

Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem danos aos 

passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela parte 

autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação de 

atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que deverá ser 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da data da citação. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR a reclamada em danos materiais no valor de R$ 1.515,08 (mil e 

quinhentos e quinze reais e oito centavos), atualizados e corrigidos desde 

o desembolso; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 
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pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003725-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

FLORIVALDO AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1003725-18.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

FLORIVALDO AMARO DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Trata-se de ação proposta por FLORIVALDO AMARO DA 

SILVA em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que teve um cheque devolvido pelo motivo de insuficiência de 

fundos, todavia solicitou ao reclamado a baixa de seu nome do Cadastro 

de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), tendo tomado todas as 

medidas cabíveis para tanto, realizando o pagamento do valor e taxas 

solicitadas pelo banco. Contudo, aduz que, posteriormente, verificou que 

seu nome não se encontrava baixado, o que lhe gerou prejuízos. 

Audiência de conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita. Alega 

que não causou uma dor subjetiva tamanha que tenha lhe causado um 

sofrimento moral intenso, motivadores de indenizações. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação, reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Mesmo 

tomando todas as providencias e com a promessa da reclamada de que 

estaria tudo regularizado em 05 dias, o reclamante teve restrições por 

culpa da má prestação de serviços da reclamada, pois, depois de ter 

passado mais de 30 dias ainda não tinha regularizado a situação. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, registra outros débitos posteriores a 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MACCARI (REQUERENTE)

DIANA APARECIDA CENEDESE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000287-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

REJANE MACCARI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Trata-se de 

reclamação proposta por REJANE MACCARI em face de BANCO DO 

BRASIL S/A. As partes firmaram acordo nos termos do documento 

constante no Id. 15423650. Desse modo, eu juiz leigo, apresento projeto 

de sentença no sentido de HOMOLOGAR o presente acordo, por 

conseguinte, JULGAR EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 
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JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000961-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Trata-se de ação proposta por MARCELO NOVAIS DE 

OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de uma restrição junto BACEN, relativo 

ao débito constante do extrato do sistema de informações de crédito do 

Banco Central no valor de R$ 290,74 (duzentos e noventa reais e setenta 

e quatro centavos), o que impede a liberação do financiamento para o 

Autor junto à referida instituição bancária. Diz que que o valor já foi motivo 

de outro processo, sendo a reclamada condenada, contudo, ainda não 

tinha regularizado os dados do reclamante Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita. Alega que o valor 

correspondente ao contrato que tem com reclamante (ID 14330264). 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, o reclamante alega que tal contrato 

encontra-se encerrado, que o mesmo estava englobado em acordo 

realizado entre as partes para encerramento de conta, motivo do outro 

processo já transitado. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. O contrato 

juntado pela reclamada já foi inserido em uma confissão de dívida, que foi 

devidamente quitado pelo reclamante no intuito de finalizar a conta 

bancária. Com o devido adimplemento e posterior ação judicial transitado e 

julgado, não há motivos para manter os dados do reclamante com 

restrições junto ao BACEN. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois, registra outros débitos posteriores a reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

valor R$ 290,74 (duzentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

CARMEN VALDAMERI (REQUERENTE)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000199-43.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

CARMEN VALDAMERI REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

Trata-se de reclamação proposta por CARMEN VALDAMERI em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, em que pretende a restituição do 

valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), equivocadamente 

transferido para conta diversa daquela que pretendia, fato ocorrido em 

04-4-2016. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 4872318). 

Devidamente citado, o banco reclamado sustentou sua ilegitimidade para 

figurar na relação jurídica processual. No mérito, sustenta a inexistência 
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de conduta ilícita a ensejar qualquer reparação. Esclarece que o valor 

transferido pela parte reclamante encontra-se em conta poupança do Sr. 

Rene Gonçalves da Silva, não podendo realizar qualquer movimentação 

sem que haja autorização deste. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação à contestação 

encontra-se no Id. 4932369. Em síntese, a parte reclamante rechaça as 

alegações da parte reclamante, pugnando pela procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil). Preliminar de ilegitimidade passiva. A 

preliminar sustenta pela instituição financeira reclamada não merece 

prosperar, pois, conquanto não lhe caiba o dever de indenizar, uma vez 

que não promoveu qualquer conduta ilícita, cabe-lhe a obrigação de fazer 

consistente em promover a restituição e/ou estorno pretendido pela parte 

reclamante, conforme será visto. Do mérito. Restou devidamente 

evidenciado nos autos que a parte reclamante, em 04-4-2016, de forma 

equivocada, promoveu a transferência do valor de R$11.500,00 (onze mil 

e quinhentos reais) para a Agência n. 0812 e Conta n. 45112-6, de 

titularidade de Rene Gonçalves da Silva, quando pretendida realizar a 

transferência para Adenir Biesek, Agência n. 0810 e Conta n. 45112-6, 

conforme consta do comprovante acostado no Id. 1077075. Infere-se que 

o equívoco patrocinado pela própria parte reclamante reside no 

lançamento do número da Agência Bancária – informou o n. 0812, quando 

o certo seria o n. 0810. A respeito do pagamento indevido e do 

enriquecimento sem causa, estabelece o Código Civil: “Art. 876. Todo 

aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; 

obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de 

cumprida a condição.” “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se 

enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 

auferido, feita a atualização dos valores monetários.” “Art. 885. A 

restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique 

o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.” A jurisprudência 

é pacífica em reconhecer que detectado o depósito equivocado em conta 

corrente, o prejudicado tem o direito de exigir a devolução do numerário, 

sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, o E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – DEPÓSITO EQUIVOCADO 

EM CONTA-CORRENTE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Detectado o depósito 

equivocado em conta-corrente, a instituição bancária tem direito de exigir a 

devolução do numerário, sob pena de enriquecimento sem causa.” (Ap 

8936/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/08/2013, Publicado no DJE 26/08/2013) Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DETERMINAR à instituição financeira reclamada que promova, no prazo de 

05 (cinco) dias, a restituição do valor de R$11.500,00 (onze mil e 

quinhentos reais) depositado equivocadamente em 04-04-2016 na 

Agência n. 0812 e Conta n. 45112-6, de titularidade de Rene Gonçalves da 

Silva, a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ); e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Em que pese se ter partido da 

premissa, inclusive com transcrição de jurisprudência, de que é possível a 

restituição de valores indevidamente depositados em conta errônea, 

manifestamente há distinção, embora sutil, com a hipótese dos autos. O 

precedente parte da premissa de que o próprio banco teria efetuado a 

transferência de valores incorretos a terceiro, sendo a demanda 

promovida entre o banco e o terceiro, que teria recebido os valores 

indevidamente. Nesta hipótese, trivial a restituição dos valores, do terceiro 

para o banco, sob pena de enriquecimento ilícito daquele, tal como 

consignado na jurisprudência citada. Contudo, no caso dos autos, o 

próprio autor efetuou, erroneamente, o depósito em nome de terceiro, que 

não o banco. Portanto, em casos tais, não há o que a instituição financeira 

fazer, mesmo porque não possui legitimidade para tanto, devendo o autor 

promover, querendo, demanda de restituição em face do terceiro, que teria 

recebido os valores indevidamente, quando, então, comprovada a 

inexistência de justificativa para a transferência, será o terceiro obrigado 

a restituir os valores ao autor, em sendo o caso. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, VI, do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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SENTENÇA Processo: 1000199-43.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

CARMEN VALDAMERI REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

Trata-se de reclamação proposta por CARMEN VALDAMERI em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, em que pretende a restituição do 

valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), equivocadamente 

transferido para conta diversa daquela que pretendia, fato ocorrido em 

04-4-2016. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 4872318). 

Devidamente citado, o banco reclamado sustentou sua ilegitimidade para 

figurar na relação jurídica processual. No mérito, sustenta a inexistência 

de conduta ilícita a ensejar qualquer reparação. Esclarece que o valor 

transferido pela parte reclamante encontra-se em conta poupança do Sr. 

Rene Gonçalves da Silva, não podendo realizar qualquer movimentação 

sem que haja autorização deste. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação à contestação 

encontra-se no Id. 4932369. Em síntese, a parte reclamante rechaça as 

alegações da parte reclamante, pugnando pela procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil). Preliminar de ilegitimidade passiva. A 

preliminar sustenta pela instituição financeira reclamada não merece 

prosperar, pois, conquanto não lhe caiba o dever de indenizar, uma vez 

que não promoveu qualquer conduta ilícita, cabe-lhe a obrigação de fazer 

consistente em promover a restituição e/ou estorno pretendido pela parte 

reclamante, conforme será visto. Do mérito. Restou devidamente 

evidenciado nos autos que a parte reclamante, em 04-4-2016, de forma 

equivocada, promoveu a transferência do valor de R$11.500,00 (onze mil 

e quinhentos reais) para a Agência n. 0812 e Conta n. 45112-6, de 

titularidade de Rene Gonçalves da Silva, quando pretendida realizar a 

transferência para Adenir Biesek, Agência n. 0810 e Conta n. 45112-6, 

conforme consta do comprovante acostado no Id. 1077075. Infere-se que 

o equívoco patrocinado pela própria parte reclamante reside no 

lançamento do número da Agência Bancária – informou o n. 0812, quando 

o certo seria o n. 0810. A respeito do pagamento indevido e do 

enriquecimento sem causa, estabelece o Código Civil: “Art. 876. Todo 

aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; 

obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de 

cumprida a condição.” “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se 

enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 

auferido, feita a atualização dos valores monetários.” “Art. 885. A 

restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique 

o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.” A jurisprudência 

é pacífica em reconhecer que detectado o depósito equivocado em conta 

corrente, o prejudicado tem o direito de exigir a devolução do numerário, 

sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, o E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – DEPÓSITO EQUIVOCADO 

EM CONTA-CORRENTE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Detectado o depósito 

equivocado em conta-corrente, a instituição bancária tem direito de exigir a 

devolução do numerário, sob pena de enriquecimento sem causa.” (Ap 

8936/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/08/2013, Publicado no DJE 26/08/2013) Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DETERMINAR à instituição financeira reclamada que promova, no prazo de 
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05 (cinco) dias, a restituição do valor de R$11.500,00 (onze mil e 

quinhentos reais) depositado equivocadamente em 04-04-2016 na 

Agência n. 0812 e Conta n. 45112-6, de titularidade de Rene Gonçalves da 

Silva, a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ); e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Em que pese se ter partido da 

premissa, inclusive com transcrição de jurisprudência, de que é possível a 

restituição de valores indevidamente depositados em conta errônea, 

manifestamente há distinção, embora sutil, com a hipótese dos autos. O 

precedente parte da premissa de que o próprio banco teria efetuado a 

transferência de valores incorretos a terceiro, sendo a demanda 

promovida entre o banco e o terceiro, que teria recebido os valores 

indevidamente. Nesta hipótese, trivial a restituição dos valores, do terceiro 

para o banco, sob pena de enriquecimento ilícito daquele, tal como 

consignado na jurisprudência citada. Contudo, no caso dos autos, o 

próprio autor efetuou, erroneamente, o depósito em nome de terceiro, que 

não o banco. Portanto, em casos tais, não há o que a instituição financeira 

fazer, mesmo porque não possui legitimidade para tanto, devendo o autor 

promover, querendo, demanda de restituição em face do terceiro, que teria 

recebido os valores indevidamente, quando, então, comprovada a 

inexistência de justificativa para a transferência, será o terceiro obrigado 

a restituir os valores ao autor, em sendo o caso. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, VI, do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-19.2016.8.11.0040
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EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO MARCIO PRESSI (REQUERENTE)
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JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))
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SENTENÇA Processo: 1001384-19.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCELO MARCIO PRESSI REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos e etc. Trata-se 

de obrigação de fazer c/c danos morais pugnando pela condenação da 

reclamada a autorizar o procedimento de Rizotomia Percutânea por 

Segmentos, bem como em danos morais, eis que negado o pedido, sem 

qualquer justificativa para tanto. A reclamada apresentou contestação, 

alegando a preliminar de perda do objeto, uma vez que a reclamante não é 

mais beneficiária de plano de saúde desde 23/11/2016. No mérito, aduziu 

que a parte autora não preencheu os requisitos para liberação do 

procedimento, determinados pela ANS, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até porque dispensado nos termos 

do artigo 38, da Lei n.º 9099/95. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido 

de obrigação de fazer, o mesmo resta prejudicado, na exata medida em 

que a parte autora não é mais beneficiária do plano de saúde, objeto da 

presente demanda, desde 23/11/2016 (Num. 14964219). No que toca aos 

danos morais, compulsando os autos, constata-se que houve a indicação, 

por médico especialista em neurocirurgia, da realização do tratamento 

terapêutico, objeto da inicial, conforme se vê dos Nums. 1650131 e 

1650134. In casu, a parte autora foi diagnosticada com lombaciatalgia e 

parestesia em dimidios de L4 a S1 bilateral, associada a lombalgia 

mecânica e dor a palpação das facetas concomitantemente, apresentando 

sintomatologia de síndrome facetaria e radicular (Num. 1650131). O 

procedimento indicado à parte autora encontra-se prevista na ANS, 

através da Resolução Normativa n. 387/2015. Do mesmo modo, não houve 

a comprovação, pela requerida, de exclusão da cobertura contratual para 

a moléstia de que padece o autor. Estando o procedimento devidamente 

solicitado por médico especialista e, havendo a negativa indevida do plano 

de saúde, ofendendo direito à dignidade da pessoa humana, deve o autor 

ser indenizado pelos danos suportados. Nesse sentido: “AGRAVO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE 

TRATAMENTO –RIZOTOMIA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER 

O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Os planos de saúde 

podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a 

serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, 

inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes do STJ.Quando há 

indicação médica para tratamento com a Rizotomia, não há que se falar em 

ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do 

procedimento.As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos 

de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à 

saúde”. (TJMT. Quarta Câmara de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, J.29/03/2017, DJE 03/04/2017) “AGRAVO REGIMENTAL – 

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM 

FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA 

BUCO-MAXILO-FACIAL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM AMBIENTE 

HOSPITALAR – RECUSA INDEVIDA EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DUPLO CARÁTER DA FINALIDADE DA 

INDENIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de procedimento 

cirúrgico para reconstrução total do maxilar, decorrente de doença 

degenerativa, sem que houvesse fundamento contratual válido, sendo 

medida de melhor justiça a condenação no dever de realizar o 

procedimento médico necessário. (...). (Ap 166425/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016). 2. O valor 

indenizatório, deve ser imposto em quota financeira capaz de compensar 

a da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica 

e do atributo da efetividade”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito Privado, 

AgR 48831/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 31/07/2018, DJE 

03/08/2018) Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$5.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, tão somente a fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar do indeferimento administrativo (Súmula 54 do STJ), 

bem como julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação 

de fazer, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, não havendo novos 

requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))
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SENTENÇA Processo: 1001384-19.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCELO MARCIO PRESSI REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos e etc. Trata-se 

de obrigação de fazer c/c danos morais pugnando pela condenação da 

reclamada a autorizar o procedimento de Rizotomia Percutânea por 

Segmentos, bem como em danos morais, eis que negado o pedido, sem 

qualquer justificativa para tanto. A reclamada apresentou contestação, 

alegando a preliminar de perda do objeto, uma vez que a reclamante não é 

mais beneficiária de plano de saúde desde 23/11/2016. No mérito, aduziu 

que a parte autora não preencheu os requisitos para liberação do 

procedimento, determinados pela ANS, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até porque dispensado nos termos 

do artigo 38, da Lei n.º 9099/95. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido 

de obrigação de fazer, o mesmo resta prejudicado, na exata medida em 

que a parte autora não é mais beneficiária do plano de saúde, objeto da 

presente demanda, desde 23/11/2016 (Num. 14964219). No que toca aos 

danos morais, compulsando os autos, constata-se que houve a indicação, 

por médico especialista em neurocirurgia, da realização do tratamento 

terapêutico, objeto da inicial, conforme se vê dos Nums. 1650131 e 

1650134. In casu, a parte autora foi diagnosticada com lombaciatalgia e 

parestesia em dimidios de L4 a S1 bilateral, associada a lombalgia 

mecânica e dor a palpação das facetas concomitantemente, apresentando 

sintomatologia de síndrome facetaria e radicular (Num. 1650131). O 

procedimento indicado à parte autora encontra-se prevista na ANS, 

através da Resolução Normativa n. 387/2015. Do mesmo modo, não houve 

a comprovação, pela requerida, de exclusão da cobertura contratual para 

a moléstia de que padece o autor. Estando o procedimento devidamente 

solicitado por médico especialista e, havendo a negativa indevida do plano 

de saúde, ofendendo direito à dignidade da pessoa humana, deve o autor 

ser indenizado pelos danos suportados. Nesse sentido: “AGRAVO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE 

TRATAMENTO –RIZOTOMIA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER 

O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Os planos de saúde 

podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a 

serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, 

inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes do STJ.Quando há 

indicação médica para tratamento com a Rizotomia, não há que se falar em 

ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do 

procedimento.As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos 

de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à 

saúde”. (TJMT. Quarta Câmara de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, J.29/03/2017, DJE 03/04/2017) “AGRAVO REGIMENTAL – 

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM 

FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA 

BUCO-MAXILO-FACIAL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM AMBIENTE 

HOSPITALAR – RECUSA INDEVIDA EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DUPLO CARÁTER DA FINALIDADE DA 

INDENIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de procedimento 

cirúrgico para reconstrução total do maxilar, decorrente de doença 

degenerativa, sem que houvesse fundamento contratual válido, sendo 

medida de melhor justiça a condenação no dever de realizar o 

procedimento médico necessário. (...). (Ap 166425/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016). 2. O valor 

indenizatório, deve ser imposto em quota financeira capaz de compensar 

a da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica 

e do atributo da efetividade”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito Privado, 

AgR 48831/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 31/07/2018, DJE 

03/08/2018) Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$5.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, tão somente a fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar do indeferimento administrativo (Súmula 54 do STJ), 

bem como julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação 

de fazer, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, não havendo novos 

requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.
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SENTENÇA Processo: 1001384-19.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCELO MARCIO PRESSI REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos e etc. Trata-se 

de obrigação de fazer c/c danos morais pugnando pela condenação da 

reclamada a autorizar o procedimento de Rizotomia Percutânea por 

Segmentos, bem como em danos morais, eis que negado o pedido, sem 

qualquer justificativa para tanto. A reclamada apresentou contestação, 

alegando a preliminar de perda do objeto, uma vez que a reclamante não é 

mais beneficiária de plano de saúde desde 23/11/2016. No mérito, aduziu 

que a parte autora não preencheu os requisitos para liberação do 

procedimento, determinados pela ANS, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até porque dispensado nos termos 

do artigo 38, da Lei n.º 9099/95. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido 

de obrigação de fazer, o mesmo resta prejudicado, na exata medida em 

que a parte autora não é mais beneficiária do plano de saúde, objeto da 

presente demanda, desde 23/11/2016 (Num. 14964219). No que toca aos 

danos morais, compulsando os autos, constata-se que houve a indicação, 

por médico especialista em neurocirurgia, da realização do tratamento 

terapêutico, objeto da inicial, conforme se vê dos Nums. 1650131 e 

1650134. In casu, a parte autora foi diagnosticada com lombaciatalgia e 

parestesia em dimidios de L4 a S1 bilateral, associada a lombalgia 

mecânica e dor a palpação das facetas concomitantemente, apresentando 

sintomatologia de síndrome facetaria e radicular (Num. 1650131). O 

procedimento indicado à parte autora encontra-se prevista na ANS, 

através da Resolução Normativa n. 387/2015. Do mesmo modo, não houve 

a comprovação, pela requerida, de exclusão da cobertura contratual para 

a moléstia de que padece o autor. Estando o procedimento devidamente 

solicitado por médico especialista e, havendo a negativa indevida do plano 

de saúde, ofendendo direito à dignidade da pessoa humana, deve o autor 

ser indenizado pelos danos suportados. Nesse sentido: “AGRAVO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE 

TRATAMENTO –RIZOTOMIA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER 

O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Os planos de saúde 

podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a 

serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, 

inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes do STJ.Quando há 

indicação médica para tratamento com a Rizotomia, não há que se falar em 

ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do 

procedimento.As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos 

de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à 

saúde”. (TJMT. Quarta Câmara de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO 
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BORGES, J.29/03/2017, DJE 03/04/2017) “AGRAVO REGIMENTAL – 

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM 

FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA 

BUCO-MAXILO-FACIAL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM AMBIENTE 

HOSPITALAR – RECUSA INDEVIDA EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DUPLO CARÁTER DA FINALIDADE DA 

INDENIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de procedimento 

cirúrgico para reconstrução total do maxilar, decorrente de doença 

degenerativa, sem que houvesse fundamento contratual válido, sendo 

medida de melhor justiça a condenação no dever de realizar o 

procedimento médico necessário. (...). (Ap 166425/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016). 2. O valor 

indenizatório, deve ser imposto em quota financeira capaz de compensar 

a da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica 

e do atributo da efetividade”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito Privado, 

AgR 48831/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 31/07/2018, DJE 

03/08/2018) Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$5.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, tão somente a fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar do indeferimento administrativo (Súmula 54 do STJ), 

bem como julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação 

de fazer, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, não havendo novos 

requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010797-05.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

GESSO FORTE HOME DESIGNER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BATISTA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010797-05.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: GESSO FORTE HOME 

DESIGNER LTDA - ME EXECUTADO: REGINALDO BATISTA CARDOSO 

Vistos etc. Consoante extrato anexo o CPF do executado informado na 

inicial é inválido (está errado), motivo pelo qual deverá o exequente, no 

prazo de cinco dias, informar o CPF correto possibilitando as pesquisas 

junto ao BACENJUD/RENAJUD, na forma pugnada. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003147-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Diante da 

certidão retro, redesigno o ato (audiência de conciliação) para o dia 

28/11/2018, às 08h45min. Intimem-se/citem-se as partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1003147-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos etc. Diante da certidão retro, redesigno o ato (audiência de 

conciliação) para o dia 28/11/2018, às 08h45min. Intimem-se/citem-se as 

partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1003147-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos etc. Diante da certidão retro, redesigno o ato (audiência de 

conciliação) para o dia 28/11/2018, às 08h45min. Intimem-se/citem-se as 

partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000733-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA LINHARES FRAGA (EXEQUENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000733-50.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010988-16.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN EIDT (REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010988-16.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 
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CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RENAN EIDT Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra o autor, 

RENAN EIDT, que possui a linha telefônica (66)9639-4963(66)9639-4963 , 

na modalidade pré-paga. Refere possui tal linha desde 2007, e que no 

início a mesma era na modalidade pós-paga, tendo havido logo migração 

para o sistema pré-pago. Relata que em 01 de agosto de 2015 realizou 

uma recarga no valor de R$15,00, no entanto estava com dificuldades na 

linha e entrou em contato com a reclamada, que informou que a linha que o 

mesmo utilizava não estava cadastrada em seu CPF. Foi até o PROCON 

onde obteve a mesma informação. Diz que possuía uma conta do ano de 

2007 que indicava que a linha encontrava-se habilitada em seu nome. 

Refere que enviou então a fatura à reclamada, que informou que havia um 

erro e a situação foi regularizada, depois de muitas tentativas de um 

possível acordo. Requerem a procedência da ação para que a reclamada 

seja condenada a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos na 

importância de R$15.760,00. A requerida contesta sustentando, em 

síntese, que houve regularidade da prestação de serviços, inexistindo 

dano moral. Pugna pela improcedência da demanda. Primeiramente, tenho 

que não há que se falar em intempestividade da contestação, pois o prazo 

iniciou em 02/02/2016 (terça-feira) e sendo de 5 dias, encerraria no dia 

06/02/2016, sábado, prorrogando-se portanto para o próximo dia útil, que 

foi 10/02/2016 (quarta-feira), em virtude do feriado de Carnaval no dia 08 

e 09 do mês de fevereiro do ano de 2016. Quanto ao mérito, entendo que 

embora inegáveis os transtornos experimentados pelo autor com todas as 

ligações que teve que efetuar a fim de regularizar a situação de sua linha 

telefônica, entendo que tais fatos não foram fortes e capazes de gerar o 

abalo moral pretendido. Ademais, pequenas contrariedades do dia a dia, 

dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como causa de 

indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto 

com a constante reparação de pequenos desentendimentos cotidianos. A 

verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência 

do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico 

enseja indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja 

capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a 

de maneira relevante. Entendo ter havido no caso um mero desacerto 

contratual, que não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral 

pretendido, assim, não sendo caso de dano moral in re ipsa e não tendo 

provado o autor nenhuma situação de excepcionalidade que tal erro da 

requerida lhe causou, improcede o pedido de reparação. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 24 de abril de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype 

You'll need Skype CreditFree via Skype

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010988-16.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN EIDT (REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010988-16.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RENAN EIDT Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra o autor, 

RENAN EIDT, que possui a linha telefônica (66)9639-4963(66)9639-4963 , 

na modalidade pré-paga. Refere possui tal linha desde 2007, e que no 

início a mesma era na modalidade pós-paga, tendo havido logo migração 

para o sistema pré-pago. Relata que em 01 de agosto de 2015 realizou 

uma recarga no valor de R$15,00, no entanto estava com dificuldades na 

linha e entrou em contato com a reclamada, que informou que a linha que o 

mesmo utilizava não estava cadastrada em seu CPF. Foi até o PROCON 

onde obteve a mesma informação. Diz que possuía uma conta do ano de 

2007 que indicava que a linha encontrava-se habilitada em seu nome. 

Refere que enviou então a fatura à reclamada, que informou que havia um 

erro e a situação foi regularizada, depois de muitas tentativas de um 

possível acordo. Requerem a procedência da ação para que a reclamada 

seja condenada a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos na 

importância de R$15.760,00. A requerida contesta sustentando, em 

síntese, que houve regularidade da prestação de serviços, inexistindo 

dano moral. Pugna pela improcedência da demanda. Primeiramente, tenho 

que não há que se falar em intempestividade da contestação, pois o prazo 

iniciou em 02/02/2016 (terça-feira) e sendo de 5 dias, encerraria no dia 

06/02/2016, sábado, prorrogando-se portanto para o próximo dia útil, que 

foi 10/02/2016 (quarta-feira), em virtude do feriado de Carnaval no dia 08 

e 09 do mês de fevereiro do ano de 2016. Quanto ao mérito, entendo que 

embora inegáveis os transtornos experimentados pelo autor com todas as 

ligações que teve que efetuar a fim de regularizar a situação de sua linha 

telefônica, entendo que tais fatos não foram fortes e capazes de gerar o 

abalo moral pretendido. Ademais, pequenas contrariedades do dia a dia, 

dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como causa de 

indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto 

com a constante reparação de pequenos desentendimentos cotidianos. A 

verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência 

do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico 

enseja indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja 

capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a 

de maneira relevante. Entendo ter havido no caso um mero desacerto 

contratual, que não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral 

pretendido, assim, não sendo caso de dano moral in re ipsa e não tendo 

provado o autor nenhuma situação de excepcionalidade que tal erro da 

requerida lhe causou, improcede o pedido de reparação. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 24 de abril de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype 

You'll need Skype CreditFree via Skype

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

Proc. 1004618-72.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

15939519, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SILVESTRE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003457-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO SILVESTRE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Diante da certidão retro, redesigno o ato 

(audiência de conciliação) para o dia 28/11/2018, às 08h55min. 
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Intimem-se/citem-se as partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001072-72.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006323-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

EMANOELA DE JESUS COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1006323-08.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 12870469, vez que o patrono 

não havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 12870469, bem como para intimar o advogado da parte Reclamada do 

Recurso Inominado opostos no evento de Id. 13490369, para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. O referido 

é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006323-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

EMANOELA DE JESUS COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1006323-08.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 12870469, vez que o patrono 

não havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 12870469, bem como para intimar o advogado da parte Reclamada do 

Recurso Inominado opostos no evento de Id. 13490369, para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. O referido 

é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SILVESTRE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1003457-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

GUSTAVO SILVESTRE LIMA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Diante da 

certidão retro, redesigno o ato (audiência de conciliação) para o dia 

28/11/2018, às 08h55min. Intimem-se/citem-se as partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006387-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OSMARINA SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006387-18.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005942-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

ERIKA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1005942-97.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 12924277, efetivamente no 

Diário da Justiça Eletrônico, razão pela qual, impulsiono esses autos a fim 

de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 12924277, bem como para 

intimar o advogado da parte Reclamada do Recurso Inominado oposto no 

evento de Id. 12974705, para que, querendo, apresente contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 16 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003531-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003531-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR ALVES BRANDAO 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. Diante da 

certidão retro, redesigno o ato (audiência de conciliação) para o dia 

28/11/2018, às 09h05min. Intimem-se/citem-se as partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003531-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)
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DESPACHO Processo: 1003531-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

VALDIR ALVES BRANDAO REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 

Vistos etc. Diante da certidão retro, redesigno o ato (audiência de 

conciliação) para o dia 28/11/2018, às 09h05min. Intimem-se/citem-se as 

partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001843-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA 

PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que o reclamante controverte fatura de recuperação de 

receita (decorrente de irregularidades na aferição do consumo), no valor 

de R$ 4.001,81, pugnando pela declaração da inexistência do débito. A 

requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração da 

incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova pericial, 

defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela própria 

reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de energia é 

externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Em que pese a 

constatação de irregularidade no medidor do reclamante, certo é que, 

após a devida constatação da irregularidade (mês 04/2017 – Num. 

15145473– p. 3), o consumo de energia elétrica da reclamante não sofreu 

alterações, mantendo-se no mesmo patamar do período recuperado, com 

picos de consumo em alguns meses, (vide relatório de consumo de Num. 

15145439), mostrando-se indevida a fatura de recuperação de consumo, 

nos termos do entendimento da Turma Recursal Única, do TJMT, a saber: 

“EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS 

AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA 

ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE 

DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO 

DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO 

DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA 

JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA 

CONSIDERADA PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Se constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de 

recuperá-lo, o consumo passa a ser menor do que o do período 

recuperado torna-se indevida a diferença cobrada pela concessionária de 

energia elétrica. Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Todas essas considerações indicam a 

necessidade de procedência dos pedidos iniciais. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas para DECLARAR a inexistência 

do débito identificado como recuperação de receita/consumo no valor de 

R$4.001,81, determinando que a reclamada proceda com a emissão de 

nova fatura do mês de maio/2017, com o consumo médio registrado nos 

meses anteriores. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BARRANKEVICZ (REQUERENTE)

DANIEL ZAVAREZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000634-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO 

CARLOS BARRANKEVICZ REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Decido 

a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra o autor, 

JOÃO CARLOS BARRANKEVICZ, que adquiriu passagens aéreas junto à 

requerida cujo trecho compreendia CUIABÁ/MT – PORTO SEGURO/BA, ida 

e volta, ambos os trechos com escala na Capital Federal, saindo as 

08h54min do dia 11/04/2017 e retornando as 15h11min do dia 18/04/2017, 

cujo desembarque final era previsto para as 19h 43 min em Cuiabá. Afirma 

que não foi possível o pouso em Cuiabá, sendo o voo remanejado para 

Goiânia/GO, lá ficando por mais de 2 horas dentro da aeronave, quando 

então o avião partiu com destino a Brasília, onde lhes foi informado que 

seriam reacomodados em outros voos, bem como haveria o fornecimento 

de alimentação e hospedagem. Ao desembarcarem na capital federal, 

próximo das 23 horas, foram informados que seu voo seria no dia 

19/04/2017 as 08horas e 5 minutos, porém não houve a prestação de 

qualquer assistência a reclamante, sendo o mesmo encaminhado a uma 

sala VIP do aeroporto, passando ali toda a madrugada, mais de 9 horas, 

dormindo em cadeiras não reclináveis e no chão, conforme demonstram 

as fotos em anexo. Não lhes foi fornecida alimentação nem banheiros com 

duchas para higiene pessoal. Requer: a) a condenação da requerida a 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida TAM 

LINHAS AÉREAS S/A alega falta de interesse de agir, pois o cancelamento 

se deu em virtude de condições meteorológicas desfavoráveis. Afirma 

que cumpriu todas as disposições do Código Consumerista, ao fornecer 

todas as informações necessárias bem como acomodação no voo 

seguinte, tendo os mesmos ficado hospedados em hotel aguardando o 

embarque no próximo voo. Cita excludente de responsabilidade, por não 

ter havido condição climática para o voo. Pugna pela improcedência da 

demanda. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não obstante o cancelamento 

do voo ter decorrido de condições climáticas desfavoráveis, que impediam 

o imediato cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do 

serviço pela empresa de aviação decorre da falha no dever de 

atendimento mínimo das necessidades da passageira. É inegável que o 

incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Ao contrário do afirmado pela requerida, não há 

comprovação de que houve hospedagem em hotel durante a madrugada 

em Brasília, muito pelo contrário, o comprovante juntado pela mesma com a 

contestação e as fotos carreadas juntamente com a inicial mostram que os 

passageiros foram acomodados em uma sala VIP do aeroporto, onde 

permaneceram sentados aguardando por 9 horas até o próximo voo que 

pudessem embarcar. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela 

parte autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado à passageira, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades dos fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 
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devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que deverá ser 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês. Ante o exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para: a) 

condenar as requeridas a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC e acrescido 

de juros legais; JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANO LAMPUGNANI - ME (EXECUTADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8011057-48.2015.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os Extratos da Conta Única com os valores vinculados 

no ID nº 15962572 e 15925009, no prazo de 05 dias, requerendo o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000800-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Trata-se de reclamação 

proposta por LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS em face de BANCO 

DO BRASIL S/A. As partes firmaram acordo nos termos do documento 

constante no Id. 14387947. Desse modo, eu juiz leigo, apresento projeto 

de sentença no sentido de HOMOLOGAR o presente acordo, por 

conseguinte, JULGAR EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

AILTON BERTI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000970-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AILTON 

BERTI DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Trata-se de ação proposta por AILTON BERTI DE OLIVEIRA em face 

BANCO SANTANDER S/A, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor R$861,38 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito 

centavos). Alega nunca ter realizado qualquer contrato com a reclamada. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa. Afirma que devido à 

falta de reposição de cheque especial ocorreu a transferência para o 

sistema de inadimplência. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o reclamante diz que em 

meados de março de 2012 solicitou o cancelamento dos serviços, 

realizando o pagamento de aproximadamente R$80,00 (oitenta reais) para 

efetuar o pagamento das taxas de encerramento da Conta Corrente. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme apresentado 

em contestação (contrato e extratos), ficou demonstrado que o 

reclamante contratou os serviços ofertados pela reclamada. Por outro 

lado, o reclamante não juntou nenhum documento que comprove suas 

alegações sobre o cancelamento deste contrato. Insta salientar que na 

inicial o reclamante reforça que nunca tinha realizado contratos com a 

reclamada, posteriormente, em sua impugnação, o reclamante se 

contradiz, dizendo que tinha a conta bancária e que foi pessoalmente até 

a agência para realizar o encerramento do mesmo. Desse modo, provada 

a existência de relação negocial e a prestação de serviços contratados, a 

cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito 

ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito 

a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com 

a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI (ADVOGADO(A))

CLARISSA MATARANGAS MOREIRA DA FRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000991-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CLARISSA MATARANGAS MOREIRA DA FRAGA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra autora, CLARISSA MATARANGA MOREIRA DA 

FRAGA, que adquiriu passagens aéreas com o intuito de realizar um curso 

na comarca de São Paulo/SP e posteriormente visitar um familiar na 

comarca de Vitoria/ES. Alega que no momento do embarque, em Sinop/MT, 

os passageiros tiveram que sair da aeronave, pois foram informados de 

problemas técnicos, que após três horas de espera no saguão do 

aeroporto foram informados do cancelamento do voo. Diz que a reclamada 

não prestou nenhuma assistência, não embarcou os passageiros em outro 

voo tampouco ofertou novas passagens. Diante de tal fato, a reclamante 

cancelou sua viagem, perdendo o curso e arcando com diversos gastos 

Requer: a) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais. A reclamada, AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A alega que o voo foi cancelado em virtude de alteração 

da malha aérea no aeroporto de Cancun. Afirma que cumpriu todas as 

disposições do Código Consumerista, ao fornecer todas as informações 

necessárias bem como acomodação em voo, transporte para hotel e 

hospedagem. Pugna pela improcedência da demanda. Em impugnação, a 

reclamante reforça o alegado na inicial. Claramente aplicável ao caso em 

apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de 

típica relação de consumo. A responsabilidade civil do transportador aéreo 

é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço oferecido e somente pode ser 

afastada com a comprovação da existência de alguma excludente, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Não obstante o cancelamento do voo ter 

ocorrido em virtude de falha em equipamento da aeronave, que impediam o 

imediato cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do 

serviço pela empresa de aviação decorre da falha no dever de 

atendimento para que a reclamante pudesse ser remanejada em outro voo 

de forma imediata. Comprova a reclamante que, devido a falha na 

prestação da reclamada perdeu diversos outros serviços que já estavam 

contratados, como conexão de voo para São Paulo/SP, curso profissional, 

voo para Vitória/ES e reserva de hotel. Por outro lado, a reclamada não 

demonstra nenhum documento que comprove que realizou qualquer 

ressarcimento ou prestação de qualquer assistência. É inegável que o 

incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela 

parte autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada 

reclamante, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR a título de danos materiais o pagamento no valor de danos 

materiais, no valor total de R$ 3.003,36 (três mil e três reais e trinta e seis 

centavos); e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada reclamante, a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005261-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1005261-30.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15935580, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 16 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004053-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

REGINALDO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1004053-11.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

REGINALDO CESAR DE SOUZA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Trata-se de ação proposta por 

REGINALDO CESAR DE SOUZA em face de BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) 

cancelamento definitivo do desconto em folha pelo empréstimo consignado 

e c) indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, 

que constatou deduções de valores em sua folha salarial realizada pela 

reclamada, contudo, nega que tenha qualquer relação contratual. Afirma 

que já entrou em contato com a empresa e não conseguiu resolver de 

forma administrativa. Audiência de conciliação realizada e restou 

infrutífera. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é 

legitima, pois, o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados 

pela empresa. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na inicial e diz 

que a reclamada não trouxe nenhum documento que comprove a relação 

contratual entre as partes. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação e no documento de ID 14529305, ficou 
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demonstrado que o reclamante contratou os serviços ofertados pela 

reclamada, juntando o contrato devidamente assinados e cópia dos 

documentos do reclamante. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA RENATA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001854-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RAIMUNDA RENATA DA SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da 

reclamada em DANOS MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não lhe pertence. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não 

se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da relação jurídica 

entre as partes, bem como a validade do débito ora apontado em nome da 

reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser 

reconhecida como inexistente a relação jurídica entre as partes. Aliás, 

impende pontuar que os documentos apresentados pelo reclamado não 

possuem qualquer assinatura da parte autora, comprovando a 

contratação dos produtos, na modalidade de consultora de vendas. 

Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de indébito, consoante fundamentação supra. 

Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR 

DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – 

PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição ou 

manutenção irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re 

ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência. (...). 

(TJMT - Turma Recursal Única. RI 104682020128110002/2013, J. 

04/06/2013, DJE 04/06/2013). Sendo assim, devida a reparação por danos 

morais. Já no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações 

devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; considerando 

ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o 

parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações posteriores nos 

órgãos de restrição de crédito – conforme consulta realizada por este 

Juízo: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA 

INICIAL, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa dos 

referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no 

valor de R$500,00; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

sentença para cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005002-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLEANE MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005002-35.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001984-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADRIANO ANDRE DA SILVA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Vistos etc. Trata-se de reclamação em 

que a autora sustenta que adquiriu um celular, no valor de R$2.000,00, 

sendo que o mesmo apresentou defeito e, após encaminhá-lo para 

assistência técnica, retornou sem o reparo, eis que constatados pontos 

de oxidação incompatíveis com a cobertura da garantia. Assim, requer 

sejam as reclamadas condenadas a substituir o produto e/ou proceder 

com a restituição do valor pago, bem como condenadas em danos morais. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre observar que o presente feito 

prescinde de dilação probatória, haja vista que embora contenha matéria 

de fato e de direito, está suficientemente instruído para receber o 

julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. A parte autora alega 

que adquiriu um produto, no valor de R$2.000,00 sendo que o mesmo 

apresentou defeito, sendo encaminhado à assistência técnica, onde 

obteve laudo informando que o aparelho não havia sido consertado, em 

virtude da perda da garantia por mau uso. Pois bem, em análise dos 

documentos juntados aos autos, mormente o relatório técnico de Num. 

12806732 – pags. 04 e 05, constato que não houve, pelas reclamadas, o 

conserto do aparelho celular, eis que os defeitos apresentados eram 

decorrentes de mau uso (oxidação). Em que pese a parte reclamante ter 

alegado que o produto se encontra na garantia, fato é que o defeito 

identificado afasta a referida garantia do produto. Outrossim, não houve, 

pelo reclamante, a desconstituição da prova (laudo técnico realizado pela 

reclamada), bem como não trouxe aos autos qualquer documento 

indicando a origem do problema, que tivesse indícios capazes de macular 
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ou tornar duvidoso o laudo técnico elaborado pela assistência técnica 

autorizada. Desta forma, restando comprovado nos autos o mau uso do 

produto pelo consumidor, não faz jus ao pleito indenizatório. Sobre o tema: 

“RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA 

ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO 

PROVIDO.APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, CPC. APARELHO 

CELULAR. VICIO NO PRODUTO. LAUDO EFETUADO POR ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DA FABRICANTE CONSTATANDO OXIDAÇÃO. VÍCIO NO 

PRODUTO. LAUDO TÉCNICO QUE EVIDENCIA QUE O VÍCIO DECORREU DE 

MAU USO. EXCLUDENTE DE GARANTIA. IMPROCEDENTE. Se as provas e 

informações existentes nos autos são suficientes para o deslinde da 

causa, anula-se a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado 

Especial, por complexidade da causa. Estando o processo em condições 

de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em 

consonância com o disposto no § 3º do artigo 1.013 do Código de 

Processo Civil. Restando evidenciado, por meio de laudo técnico, que 

ocorreu a perda da garantia do aparelho celular em virtude do mau uso, 

afasta-se o dever de substituição do produto defeituoso ou da restituição 

do valor pago, bem como de eventual direito a indenização por dano moral, 

diante da excludente de responsabilidade (grifei)”. (TJMT. Turma Recursal 

Única, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 05/04/2018, DJE 06/04/2018) 

Como cediço, o uso inadequado do aparelho celular constitui excludente 

de responsabilidade, isentando as empresas demandadas de qualquer 

responsabilidade civil. Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 146863 Nr: 2422-83.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Considerando o depósito de fl. 142, comprovando o cumprimento da 

medida restritiva de direitos aplicada ao suposto autor do fato, 

HOMOLOGO a transação penal levada a efeito ás fls. 127 e DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de CÉLIO REIS DE OLIVEIRA, com relação ao 

fato objeto deste feito.

Publique-se. Registre-se, apenas para o efeito de impedir o mesmo 

benefício, no prazo de 05 (cinco) anos.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública (CNGC, art. 1.387).

Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, inclusive com comunicação à Central de Distribuição da 

Comarca e aos Institutos de Identificação Nacional e Estadual, 

arquivando-se o feito a seguir.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001027-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO JUNIOR FABIAN (REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001027-68.2018.8.11.0040 Reclamante: ARTEMIO JUNIOR FABIAN 

Reclamado: ANTONIO MARCOS FARIAS Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se 

o ato obstado (citação/intimação) em todos os endereços diversos 

localizados, observando-se a data da audiência de conciliação agendada 

pelo Sistema PJE. Do contrário, intime-se o reclamante para requerer o que 

de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006045-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

DANILO MILITAO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAN DA CONCEICAO RAMOS (EXECUTADO)

EDVALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: DANILO MILITAO DE 

FREITAS Executado: EDVALDO DE SOUZA e outros Número do Processo: 

1006045-70.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011260-83.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA MACEDO SCHRODER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011260-83.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 
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EXECUTADO: ISABEL CRISTINA MACEDO SCHRODER Vistos etc. Indefiro, 

por ora, a pesquisa de endereços da executada solicitada em Num. 

15670890, visto que a executada foi citada no endereço Rua Três, 170, 

Setor Industrial (Num. 852886). Porém, na fase de cumprimento de 

sentença, por ser a ré revel, foi expedido mandado de intimação para o 

mesmo endereço, tendo o Oficial de Justiça certificado em Num. 852896 

que não localizou a Rua Três no Bairro Industrial, ante a mudança de 

nomenclatura nas ruas daquele Bairro. Pois bem, uma simples pesquisa na 

internet remeteu à Lei Municipal 845/00, que alterou o nome das ruas, 

avenidas da cidade, sendo constatado que a Rua Três do Bairro Industrial 

hoje se denomina Rua Lajeado. Nesta toada, determino a expedição de 

mandado de intimação constando o nome atual da rua do domicílio da 

executada, sendo certo que acaso tenha mudado seu endereço sem 

comunicação ao Juízo, a intimação se reputa válida, nos termos do artigo 

19, §2º, da Lei 9.099/95. Após o cumprimento do mandado, intime-se a 

exequente para requerer o que de direito em cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISLEIDE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A. (REQUERIDO)

COMERCIAL PAULISTA IND E COM VAREJ DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001330-19.2017.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010181-98.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

MELO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010181-98.2012.8.11.0040 Exequente: MELO COMERCIO DE 

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME Executado: IVANDRE GARCIA 

SALES Vistos etc. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em 

face da sentença que extinguiu o feito pelo pagamento, sob a alegação de 

que não houve qualquer informação neste sentido nos autos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. 

Isso porque, denota-se que, realmente, não houve informação do 

pagamento do débito excutido, mas sim pedido de penhora via BACENJUD 

e RENAJUD a fim de garantir o débito objeto do cumprimento de sentença 

(Num. 14582606). Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO para REVOGAR a sentença de Num. 

15322052, bem como dar regular prosseguimento ao feito, nos seguintes 

termos: Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO OAB - 016.780.939-39 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000645-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FITNESS E HEALTH 

ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME REPRESENTANTE: EDINALDO 

SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração sob a alegação de omissão/erro material na sentença 

prolatada (Num. 12877102). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO. Isso porque, 

realmente existe erro material na sentença prolatada, na medida em que 

constou que o TOI foi devidamente assinado pelo reclamante, o que não 

reflete o constante no TOI juntado pela requerida, o qual consta que o 

consumidor não foi localizado no momento da inspeção, devendo ser 

corrigido tal erro. Porém, tal correção não tem o condão de modificar a 

sentença prolatada, eis que, como já salientado na decisão prolatada, o 

autor não apresentou qualquer alegação/prova capaz de macular a 

idoneidade das informações constantes no TOI, notadamente pelo fato de 

que após a inspeção seu consumo aumentou de forma considerável (vide 

histórico de consumo de Num. 14072117). Quanto à arguição de omissão 

pelo fato de não apreciar o pedido de desentranhamento dos documentos 

estranhos à lide juntados pela requerida, deve ser asseverado que por se 

tratar de processo eletrônico se torna inviável o desentranhamento, porém 

tais documentos não foram considerados por ocasião da sentença 

prolatada. Por fim, quanto à omissão pela ausência de manifestação 

acerca da negativação da autora na pendência de recurso administrativo, 

tal pleito não merece acolhida, visto que a sentença reconheceu a 

exigibilidade do crédito, com isso, por óbvio, não há qualquer 

irregularidade na negativação efetivada pela ré. Posto isso, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para sanar 

o erro material constante na sentença prolatada em Num. 14903973, 

extirpando o seguinte trecho: “devidamente assinado pela reclamante”, 

constante no quarto parágrafo da fundamentação da sentença, mantendo, 

no mais, a sentença tal como lançada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010528-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

EMERSON PHILIP ALVES MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NEVES PENNA (EXECUTADO)

WAGNER NEVES PENNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010528-92.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: EMERSON PHILIP ALVES 

MENEZES EXECUTADO: WAGNER NEVES PENNA, SANDRA NEVES 

PENNA Vistos etc. Sobre o requerimento de Num. 14214060 e 14621718, 

manifeste-se o exequente/embargante, no prazo de cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003799-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: LUANA DE ARAUJO FELIX Vistos etc. Procedo, neste ato, 

pesquisa junto ao INFOJUD para localização do CPF da executada, 

consoante extrato anexo. Considerando que foram localizados 

homônimos, deverá a exequente se manifestar, no prazo de cinco dias, 

indicando qual das pessoas localizadas se trata da executada, 

requerendo o que entender de direito, apresentando demonstrativo 

atualizado do débito, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010974-66.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010974-66.2014.8.11.0040 Exequente: MOACIR TAVARES DA SILVA & 

CIA LTDA - ME Executado: J V TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, DEFIRO o pedido 

de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa. Em razão disso, determino a juntada com a anotação de SIGILO 

dos  OFÍCIOS PRESTADO R E S  D A S  I N F O R M A Ç Õ E S 

ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO SEU 

CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o reclamante para, no prazo de 
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05 dias, manifestar-se, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010993-72.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LANZ (EXEQUENTE)

FERNANDO LANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LUIZ SGANDERLA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VANDER CEZAR MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO CESAR PATZER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010993-72.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: VANDERLEI LANZ 

EXECUTADO: DARCI LUIZ SGANDERLA Vistos etc. Em consulta ao 

RENAJUD foi localizado um veículo GOL 16V, ano 2000, com duas 

restrições judiciais precedentes inseridas em seu prontuário (espelhos em 

anexo). Nesta toada, considerando o valor do débito excutido, diga o 

exequente se tem interesse na penhora de tal bem. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, 

procedendo, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da 

operação anexa. Em razão disso, determino a juntada dos OFÍCIOS 

PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS das 

partes, mediante SIGILO, dando CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO AO 

INTERESSADO. Intime-se o autor para manifestação, no prazo de 05 dias. 

Não havendo indicação de bens, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de 

estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010470-60.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO TAKAYUKI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAITON CRISTIANO JOHANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010470-60.2014.8.11.0040 Reclamante: RODRIGO TAKAYUKI ICHIKAWA 

Reclamado: NAITON CRISTIANO JOHANN Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, neste 

ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação anexa. Em 

razão disso, determino a juntada com a anotação de SIGILO dos OFÍCIOS 

PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS das 

partes, dando CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o 

reclamante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, sob pena de 

extinção. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006475-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

ROSANE FEIL LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

MCK IMÓVEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006475-56.2017.8.11.0040. REQUERENTE: THIAGO MACHADO DUTRA 

REQUERIDO: AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MCK 

IMÓVEIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E DANOS MORAIS, 

proposta por THIAGO MACHADO DUTRA, em face de AIGNER 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e MCK IMÓVEIS, na qual aduz que 

adquiriu um terreno das reclamadas, tendo efetuado o pagamento do valor 

de R$16.492,24, tendo a parte requerida dado causa à rescisão do 

contrato, eis que não efetuou a entrega do imóvel conforme prometido. 

Aduz que foi protestado por dívida originada do referido contrato, mesmo 

após a assinatura do distrato, não tendo a parte reclamada lhe 

encaminhado a carta de anuência para baixa do protesto. Em contestação 

a parte reclamada alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de MCK 

Empreendimentos Imobiliários LTDA, eis que não houve qualquer relação 

jurídica com a mesma. Arguiu, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, eis 

que a inicial não indica os elementos fáticos e fundamentos jurídicos que 

se funda a pretensão de devolução do valor retido indevidamente, em 

dobro. No mérito, aduz que foi o autor quem deu causa à rescisão 

contratual, sendo, portanto, legítima a restituição parcial dos valores 

pagos, bem como que os protestos ocorreram anteriormente ao distrato, 

por parcelas não quitadas. Sustenta que a carta de anuência sempre 

esteve à disposição do autor, porém o mesmo nunca compareceu na sede 

da requerida para retirá-la. Em audiência de instrução e julgamento foi 

colhido o depoimento pessoal do autor. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Primeiramente, reconheço a ilegitimidade passiva da 

reclamada MCK Empreendimentos Imobiliários LTDA, eis que não há nos 

autos qualquer documento que indique que a mesma participou da relação 

jurídica entabulada entre reclamante e a reclamada Aigner 

Empreendimentos Imobiliários S/A. Ademais, conforme se vê do contrato 

de compra e venda juntado no Num. 11092402, bem como do distrato de 

Num. 11091566, os mesmos se deram somente entre a reclamada Aigner 

Empreendimentos Imobiliários S/A e o reclamante. Quanto a preliminar de 

inépcia da inicial, a mesma se confunde com o mérito da causa, a qual 

será analisada a seguir. Pois bem. Sustenta a parte autora que a 

reclamada foi quem deu causa ao distrato, eis que não efetuou a entrega 

do imóvel conforme prometido. Porém, pela leitura do Distrato de Num. 

11091566, devidamente assinado pelo autor e pela reclamada, é possível 

constatar, na cláusula primeira, que o comprador (autor) manifestou a 

vontade de rescindir o contrato particular de compra e venda n. 119/2015, 

em razão de sua mora (inadimplência). Nos termos do art. 373, I, do NCPC, 

incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu 

direito, porém, não trouxe o autor qualquer prova nos autos a corroborar 

suas alegações, no sentido de que o reclamado tivesse dado causa ao 

distrato, ante a não entrega do imóvel no prazo estipulado. Tendo o autor 

dado causa ao desfazimento do negócio jurídico, legítima a restituição 

parcial das parcelas pagas, nos termos do que dispõe a Súmula 543 do 

STJ, senão vejamos: “Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato 

de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de 

Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas 

pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa 

exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha 

sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)”. Sendo 

assim, sendo legítima a restituição parcial das parcelas pagas, eis que o 

autor deu causa ao desfazimento do contrato, não há que se falar em 

restituição integral das mesmas, conforme requerido na inicial. No que toca 

aos danos morais, sustenta a parte autora que teve seu nome protestado 

mesmo após o distrato, por dívida declarada como quitada. Ocorre que, 

pela simples leitura da Certidão Positiva de Protesto de Num. 11091986, é 

possível constatar que a apresentação dos títulos para protesto se deram 

anteriormente ao distrato realizado em 19/05/2016 (Num. 11091566). 

Inobstante os apontamentos para protestos terem sido efetivados 

anteriormente ao distrato, fato é que após a realização do mesmo, não 

houve, pela parte reclamada, a entrega da carta de anuência ao 

reclamante, para baixa dos mesmos, pois, em que pese a reclamada ter 

informado que a mesma sempre esteve à disposição do autor, não 

comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do NCPC). 

Sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento de que, após a quitação da dívida, cabe ao 

devedor providenciar o cancelamento do protesto (REsp 1339436/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

10/09/2014, DJe 24/09/2014), sendo, porém, dever do credor entregar a 

documentação necessária para o requerimento de baixa do referido 

protesto. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROTESTO REGULAR. “SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. 

CARTA DE ANUÊNCIA. ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. BAIXA. DANO MORAL. 

REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra 

acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, é dever do credor entregar a documentação 

necessária para o requerimento da baixa de protesto. (grifos nossos) (...)” 

(STJ. 3ª T. AgInt no AREsp 950.816/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, J. 20/03/2018, DJe 23/03/2018) Tendo restado 

demonstrado nos autos que o autor não providenciou a baixa do protesto, 

em virtude do não fornecimento da carta de anuência, configurado está o 

ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, tão somente a fim de CONDENAR a 

reclamada AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A a pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

devidamente atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar do 

indeferimento administrativo (Súmula 54 do STJ), bem como julgar extinto o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, em 

relação à reclamada MCK Empreendimentos Imobiliários LTDA. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

não havendo novos requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE ARAUJO (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002234-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUZINETE DE ARAUJO 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada 

em DANOS MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não lhe pertence, no valor de R$ 

277,74, eis que nega a assinatura do contrato de n.º 020039060775P. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como a validade do débito ora 

apontado em nome da reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

razão pela qual deve ser reconhecida como inexistente a relação jurídica 

entre as partes. Aliás, impende pontuar que o contrato apresentado pelo 

reclamado (Num. 15391439 – contrato de nº P441723525-1) possui 

número e valores diversos do discutido nos autos (020039060775P) 

Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de indébito, consoante fundamentação supra. 

Porém, constata-se que o mesmo possui anotação preexistente à 

discutida nestes autos, conforme se vê da consulta realizada por este 

Juízo, sendo indevido, portanto, a condenação da reclamada em danos 

morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL, determinando que a 

reclamada proceda com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo 

máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$500,00, bem como 

para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de DANOS MORAIS. Oficie-se 

ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente 

acerca do conteúdo da presente sentença para cumprimento. Sem custas 

e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002266-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE ANDRE DA SILVA 

XAVIER REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada 

em DANOS MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não lhe pertence. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. No mais, DECRETO a REVELIA da reclamada eis que não 

apresentou contestação, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, sendo de rigor a declaração da inexistência do débito que 

ensejou a negativação combatida na inicial. Da mesma forma, 

considerando a negativação do nome do autor por dívida inexistente (Num. 

13007799), imperioso o acolhimento do pedido de danos morais constante 

na inicial. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de indébito, consoante fundamentação supra. 

Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR 

DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – 

PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição ou 

manutenção irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re 

ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência. (...). 

(TJMT - Turma Recursal Única. RI 104682020128110002/2013, J. 

04/06/2013, DJE 04/06/2013). Sendo assim, devida a reparação por danos 

morais. Já no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações 

devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; considerando 

ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o 

parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações posteriores nos 

órgãos de restrição de crédito – conforme extrato de Num. 13007799. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL, 

determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa dos 

referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no 

valor de R$500,00; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

sentença para cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003993-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO BORTOLOTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003993-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUIS FERNANDO BORTOLOTI 

REQUERIDO: JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de reclamação sob a alegação da ocorrência de danos materiais 

e morais, derivados de combustível de má qualidade fornecido pela 

reclamada. A reclamada, devidamente citada, apresentou contestação em 

Num. 10787287, rechaçando as alegações do reclamante, pugnando pela 

improcedência dos pedidos e condenação nas penas da litigância de 

má-fé. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, o arcabouço probatório 

produzido nos autos ratifica a narrativa autoral, no sentido de que o autor 

abasteceu seu veículo na sede da reclamada, porém o combustível não 

era apto ao consumo provocando danos em seu veículo, cujo conserto lhe 

custou o montante de R$ 12.582,79. Isso porque, em que pese a 

irresignação da reclamada com relação ao laudo técnico apresentado pelo 

autor em sua inicial (Num. 9304253), sob a assertiva de que não há como 

se garantir que o combustível submetido à perícia realmente é procedente 

de suas bombas de combustíveis, bem como que o combustível foi o 

causador dos danos ocasionados no veículo, certo é que o autor 

colacionou comprovante de abastecimento (diesel) na sede da reclamada 

em 30/03/2017, às 10h20min (Num. 9304239), sendo que o guincho foi 

solicitado às 11h15min (Num. 9304242), aliado ao fato de que a 

testemunha Rodrigo indicou que o veículo foi guinchado próximo (cerca de 

500 metros à 1 quilômetro) da sede da reclamada (Num. 15277465), 

corroborando os fatos alegados na inicial. Ademais, a testemunha 

Rodrigo, proprietário da empresa que realizou o conserto do veículo do 

autor, corroborou a declaração encartada em Num. 9304246, no sentido 

de que ao retirarem o óleo diesel do tanque do veículo do autor foi 

constatada a existência de substância estranha ao combustível, motivo 

pelo qual fora coletada amostra para análise, consoante fotos de Num. 

9304256. Da mesma forma, acaso não houvesse o correto 

acondicionamento da amostra de combustível como alega a reclamada, tal 

circunstância seria objeto de observação pela empresa responsável pela 

realização da perícia, a qual, segundo alegado pela própria reclamada, é 

responsável pelo controle de qualidade da maior parte do combustível 

distribuído no estado. Por fim, não pode passar despercebido o relato da 

testemunha David, no sentido de que abasteceu na sede da reclamada no 

mesmo dia em que o reclamante e também suportou danos materiais 

derivados da má qualidade do combustível fornecido, bem como que ouviu 

relatos dos mecânicos que lhe atenderam de outras duas camionetes na 

mesma situação (Num. 15277462). O cenário fático encimado corrobora a 

narrativa autoral, bem como a responsabilidade da ré pelos danos 

suportados. Definida a responsabilidade, passemos à quantificação dos 

danos, sendo que o reclamante alega que sofreu danos materiais no 

importe de R$ 12.582,79, bem como danos morais. Quanto aos danos 

materiais, verifica-se que ficaram devidamente demonstrados pelos 

documentos de Num. 9304242, 9304249 e 9304252, sendo que a 

testemunha Rodrigo confirmou o nexo causal entre os serviços prestados 

e a má qualidade do combustível existente no veículo (Num. 15277465), 

devendo a reclamada ressarcir o montante ao reclamante. Já no que tange 

ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em 

questão. Isso porque, é consabido que o dano moral indenizável deve 

prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele 

que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória 

ou de abalo psíquico duradouro. Na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pelo reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Tecidas tais considerações, a procedência parcial dos 

pedidos é medida que se impõe, restando prejudicado o pedido de 

condenação do reclamante nas penas de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ a restituir à 

reclamante o valor de R$ 12.582,79, monetariamente corrigido pelo INPC e 

com juros legais a partir do desembolso. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002298-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADINE DE SOUZA ZIEGLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL VENEZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002298-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NADINE DE SOUZA ZIEGLER 

REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENEZA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação sob a alegação de que é locatária de um apartamento no 

condomínio reclamado e que não foi informada por ocasião da locação 

acerca da proibição de animais domésticos, pugnando pela flexibilização 

da regra. A reclamada, devidamente citada, apresentou contestação em 

Num. 15095747, arguindo preliminares e, no mérito, que a reclamante tinha 

conhecimento da regra inserta do regimento condominial, porém utilizou de 

subterfúgios para burlá-la. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, passo, de pronto, a análise do mérito, em homenagem ao princípio da 

primazia das decisões de mérito (artigo 488, do NCPC), sendo, portanto, 

desnecessário nos alongarmos na análise das preliminares arguidas. 

Como pontuado pela reclamada, a reclamante é locatária do imóvel 

localizado no condomínio que figura no polo passivo da ação e, como tal, 

deve cumprir fielmente as disposições da convenção de condomínio, nos 

exatos termos do artigo 23, X, da Lei de Locações. Isso porque, a 

convenção do condomínio é fundamental para o funcionamento e 

normatização do condomínio e deve ser respeitada, sendo, inclusive, 

obrigatória, nos exatos termos do artigo 1.333, do Código Civil. Ademais, a 

reclamante não apresentou qualquer circunstância capaz de macular a 

validade da cláusula condominial em discussão (proibição de animais 

domésticos), aliado ao fato de que, ao que consta, tinha conhecimento de 

tal cláusula proibitiva, nos termos da declaração acostada em Num. 

15095753, a qual não foi objeto de impugnação pela reclamante. Por fim, 

necessário constar que eventual omissão do locador com relação à 

cláusula proibitiva condominial não tem o condão de impor ao condomínio a 

flexibilização da regra, gerando eventual responsabilidade somente entre 

as partes contratantes (locador e locatário). Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, REVOGANDO a liminar deferida. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000732-02.2016.8.11.0040. REQUERENTE: WANDERLEY LOPES DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de reclamação na qual sustenta que efetuou a compra de três 

produtos junto à reclamada, parcelada em doze vezes, tendo sido gerado 

duas notas fiscais, sendo uma no valor de R$1.126,44 e a outra no valor 

de R$262,92, tendo, posteriormente, procedido com o cancelamento da 

compra e recusado os produtos, quando da entrega, porém, a parte 

reclamada procedeu com a restituição tão somente do valor de R$262,92, 
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efetuando a cobrança, mensalmente, das parcelas no valor de R$115,78, 

pugnando pela restituição do valor cobrado, indevidamente, bem como 

seja indenizada pelos danos morais sofridos. A reclamada apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente a inépcia da inicial, visto que da 

narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica e, no mérito, aduziu 

a ausência do dever de indenizar. Foi realizada audiência de instrução, 

tendo sido inquiridas testemunhas das partes. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Primeiramente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, eis que, ao 

contrário do alegado pelo reclamado, pela simples leitura da inicial é 

possível constatar a coerência dos fatos com os pedidos formulados pelo 

autor. É incontroverso nos autos a relação jurídica havida entre as partes, 

conforme se vê da nota fiscal de compra dos produtos anexa aos autos. 

Quanto ao pedido de restituição formulado pela parte autora dos valores 

cobrados, indevidamente, no seu cartão de crédito, tenho que deve ser 

acolhido. Isso porque, a compra dos produtos encontra-se comprovada 

pelas notas fiscais de Nums. 1505112, pag. 02 e 1505113, e, do mesmo 

modo, o cancelamento da mesma pelos Nums. 1505116, 1505117, 

1505118, 1505119, 1505119, 1505121, 1505122, 1505123, 1505125, 

1505127. Constata-se, ainda, que, em que pese o autor ter efetuado o 

cancelamento da compra integral, somente houve o cancelamento, 

administrativamente, do valor de R$262,92 (Num. 1505127, pag. 02), já 

restituído na fatura com vencimento em 05/03/2015 (Num. 1505135, pag. 

01). Do mesmo modo, constata-se que houve o desconto das parcelas 01 

a 11, no valor de R$115,78 do cartão de crédito do autor, totalizando o 

valor de R$1.273,58. No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que 

não está caracterizado no caso em questão. É consabido que o dano 

moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos 

transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são ocorrências 

suficientes para a caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, 

calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC 

c/c artigo 18, §1º, II, do CDC, para o efeito de determinar que o reclamado 

restitua à reclamante o valor de R$1.273,58, devidamente corrigidos desde 

o desembolso. No mais, julgo improcedente o pedido de indenização por 

danos morais. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PACHECO CASTANHO (ADVOGADO(A))

DIOGO CASSIO CINPAK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA INSAURIAGA (ADVOGADO(A))

CATHO ONLINE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000239-25.2016.8.11.0040 Reclamante: DIOGO CASSIO CINPAK 

Reclamado: CATHO ONLINE LTDA Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

SILVANIA BARON EHRHARDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002286-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVANIA BARON EHRHARDT 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Trata-se de reclamação proposta 

por SILVANIA BARON EHRHARDT em face de BANCO DAYCOVAL S/A, 

em que pretende: a) indenização por danos morais; b) devolução do 

indébito em dobro. A Requerente efetuou contrato de mútuo com o Banco 

Requerido na forma de Consignado em Setembro de 2011, sendo que, os 

descontos começaram a ser efetuados em Outubro de 2011 e findados 

em Outubro de 2017, sendo que as partes avençaram pagamento em 72 

parcelas. Alega que a parte reclamante que assumiu prestação 

excessivamente onerosa, tendo em vista a fixação de encargos abusivos, 

consubstanciados em juros, multas e taxas de grande monta. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação. No mérito, argumenta a 

inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a contratação se deu de 

forma regular, defendendo a legalidade dos encargos e das tarifas 

bancárias cobrados. Afirma que a reclamante teve pleno acesso ao 

contrato no momento da contratação Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as 

suas forças, a cobrança de encargos abusivos no contrato. De outro 

lado, a reclamada e sustenta a inexistência de ilegalidade e abusividade. 

Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está atrelado 

em saber se os encargos fixados no aludido contrato de financiamento 

são ou não abusivos, a depender, portanto, de prova pericial complexa 

(perícia contábil), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por 

não se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente 

aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de 

Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado 

Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, 

porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de 

Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a 

audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da 

causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: “CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação revisional de juros bancários, 

onde necessária a produção de prova pericial, para aferição da invocada 

abusividade na cobrança de encargos, não há lugar para ajuizamento da 

demanda perante o JEC. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 

71001505882. Segunda Turma Recursal Cível. Relator Clovis Moacyr 

Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. Publicado em 13-12-2007). 

“PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE 

PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE 

DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE 

LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da complexidade da causa 
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e, tratando-se de matéria de ordem pública (pressuposto processual), que 

pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de 

ofício, não há outra alternativa a este Juízo senão a de extinguir o feito 

sem resolução de mérito. Pelo exposto, apresento o presente projeto de 

sentença, no sentido de, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência absoluta deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do art. 3º, inciso I, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei 9099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na 

forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Em que pese a 

parte autora sustentar que os juros aplicados no contrato de empréstimo 

realizado com a requerida devem se limitar a 1% a.m, fato é que a 

jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que “os juros 

remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a 

limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do 

disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação 

dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada 

caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros 

excessivos”, bem como que “essa abusividade não decorre do simples 

fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso 

porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. 

Precedentes”. (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1192525/MS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, J. 15/03/2018, DJe 21/03/2018). Não tendo sido 

demonstrado o desequilíbrio contratual e/ou abusividade dos juros 

cobrados no contrato, objeto da presente demanda, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002102-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

IOMAR MURASSAKI GNOATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002102-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IOMAR MURASSAKI GNOATO 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, 

na qual aduz que em 16/02/2018, chegando na cidade de Nova Mutum/MT, 

seu veículo se chocou em um buraco na pista de rolagem na BR 163, que 

se encontra sob concessão da reclamada, tendo o autor sofrido danos 

materiais e morais. A reclamada apresentou contestação, sustentando a 

ausência de provas a demonstrar o nexo causal entre o furo no pneu e a 

suposta conduta da concessionária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Como dito, trata-se de ação de indenização na qual a 

parte autora requer seja indenizada pelos supostos danos materiais e 

morais sofridos em razão do seu veículo ter se chocado em um buraco 

existente na rodovia BR163, sob concessão da reclamada. Inicialmente, 

registro que a responsabilidade da ré, por ser objetiva, exige da parte 

autora a demonstração dos danos sofridos e do nexo causal entre a 

conduta, omissiva ou comissiva, do requerido, e tais prejuízos, de modo 

que incumbia ao requerido, a fim de se eximir do dever de indenizar, 

demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou de culpa 

exclusiva da vítima, o que inocorreu. Conforme se vê das fotos anexas ao 

feito, extrato de pagamento do pedágio, bem como do comprovante de 

pagamento do guincho, datados de 16/02/2018 (Num. 12892802, 

12892834 e 12893015), é fato incontroverso que o autor encontrava-se 

transitando pela BR163, na data acima, no trecho de Nova Mutum/MT, 

quando o pneu de seu veículo estourou. Do mesmo modo, verifica-se que 

referido infortúnio ocorreu em razão da ausência de conservação da 

pista, conforme se vê pelas fotos anexas no Num. 12893039. A 

Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde 

objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua 

manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos 

usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos 

autos, a concessionária agiu com omissão, em razão da ausência de 

conservação da via, deve responder objetivamente pelos danos materiais 

suportados pelo usuário. As prestadoras de serviço público, da mesma 

forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos 

praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus 

serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e 

a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL (EQUINO) NA PISTA DE 

ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presença de animais na pista 

coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as 

concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na 

prestação do serviço que lhe é incumbido. (4ª Turma, REsp 687.799RS, 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009)Cumpre à 

concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que 

pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o 

bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. 

Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos 

serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, (grifei) impondo-se à 

concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de 

regresso junto ao proprietário do animal. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 25/02/2013)O responsável pela ocorrência do sinistro deve 

reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante 

cabalmente comprovado. Os fatos descritos nestes autos, embora cause 

transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o 

direito a indenização a título de dano moral. Recurso Parcialmente provido”. 

(TJMT. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 31/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) A parte autora juntou aos 

autos os comprovantes do conserto do veículo, no valor de R$3.587,00. 

Quanto a ausência de juntada, pelo autor, de três orçamentos para 

indenização do dano material, fato é que, segundo a jurisprudência, “(...) 

não há que se falar em inidoneidade do único orçamento apresentado ou 

que a inicial não está devidamente instruída com documentos necessários 

quando os demandados nada comprovaram que possa desqualificar o 

orçamento apresentado pelo autor”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito 

Privado, Ap 160879/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 24/04/2018, 

DJE 27/04/2018 Assim, deverá a parte requerida indenizar a parte autora 

pelos danos materiais demonstrados e devidamente comprovados. Quanto 

aos danos morais, considerando os transtornos sofridos pelo autor, o qual 

teve atraso em sua viagem, eis que com o dano causado em seu veículo 

necessitou, inclusive, chamar o guincho e encaminhá-lo à cidade distante 

mais de 200 Km do local do fato, entendo como devida a indenização, 

porém, no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem 

ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de 

que os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$3.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto 

isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao 

pagamento de R$3.587,00 a título de danos materiais à parte autora, 

atualizados pelo IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da 

caderneta de poupança, ambos desde o evento danoso, bem como 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais o 

montante de R$ 3.000,00, a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 

e 55, da Lei n. 9099/95. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. Após o trânsito em julgado e não 
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havendo requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCHEFFLER (REQUERENTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Mauro da Silva Andrieski (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000610-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO SCHEFFLER 

REQUERIDO: TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se 

de reclamação, sob a alegação de que foi alvo de publicação de um vídeo, 

imputando-lhe conduta criminosa, no veículo de comunicação da parte 

reclamada, pugnando pela condenação desta em danos morais. A 

reclamada, por sua vez, suscitou preliminarmente a ilegitimidade passiva, 

aduzindo que a responsabilidade pelo site de notícias é da empresa Planet 

Produções Sonoras EIRELI, bem como a ilegitimidade ativa do reclamante, 

uma vez que, apesar de ter o reclamante alegado que é uma das pessoas 

que aparecem nas imagens, não traz qualquer prova neste sentido. No 

mérito, aduz que a não houve exposição do nome do reclamante, bem 

como que não é possível identificar sua imagem, seu veículo, nem mesmo 

a cor do mesmo. Sustenta que a matéria jornalística apenas tratou de um 

fato público, não havendo ilegalidade na transmissão da mesma, bem 

como que se encontra amparada no direito de liberdade do pensamento, 

de manifestação e de informação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, mormente os documentos juntados pelo autor na 

inicial, é possível constatar que houve, pela reclamada, a divulgação de 

uma matéria jornalística, baseada em um vídeo gravado por uma popular, 

denunciando casos de poluição sonora na Av. Blumenau. O título da 

matéria assim está descrito: “Sorrisense grava vídeo para denunciar 

casos de poluição sonora na Blumenau” (Num. 11715747). Já a abertura 

da matéria possui os seguintes dizeres: “Diversas reclamações de casos 

envolvendo som alto têm chegado ao NIF”. (Num. 11715765). Nota-se, de 

plano, que a citada reportagem constitui-se de inegável interesse público, 

eis que apresenta como escopo principal revelar à sociedade a existência 

de poluição sonora praticada na Avenida Blumenau. Ao contrário do que 

sustenta o requerente, o foco da matéria de forma alguma está 

direcionado para atacar sua reputação e lhe impor sofrimento moral. 

Destarte, não vislumbro a existência de qualquer ao ilícito praticado pelo 

reclamado em desfavor do reclamante, porquanto o conteúdo da matéria 

jornalística, repita-se, tem exclusivo caráter informativo. De igual modo, 

não se extrai qualquer indício da intenção do subscritor da notícia de 

atacar a moral e a reputação do reclamante, o que é facilmente 

depreendido pelas expressões prudentes empregadas no texto que, de 

forma alguma, tecem qualquer juízo de valor sobre o mérito do vídeo 

gravado por uma popular, mas, sim, atuam, exclusivamente, no estrito 

limite do exercício do direito de informar. A reportagem veiculada pela 

imprensa apenas relatou os fatos, conforme o interesse público, 

fundamentando, inclusive, que “Nesta semana, o Cidade Alerta recebeu 

alguns vídeos de uma mulher que diz ter sido vítima de poluição sonora, na 

avenida Blumenau. Nas imagens ela mostra que pessoas estão com o 

porta-malas dos veículos abertos e o som ligado em volume alto. No vídeo 

ela narra que quando a polícia se aproxima dos carros, o som é 

imediatamente reduzido para evitar o flagrante”. (Num. 11715765). 

Verifica-se, portanto, que a reportagem não conclui que o autor 

(nominalmente) é culpado ou que efetivamente estava realizando poluição 

sonora, mas apenas informa a existência de um vídeo gravado por uma 

popular sobre a conduta de algumas pessoas que estariam na Avenida 

Blumenau. A responsabilidade da imprensa pelas informações veiculadas 

é de caráter subjetivo, não se cogitando da aplicação da teoria do risco ou 

responsabilidade objetiva. Assim, é possível verificar que a matéria 

jornalística impugnada pelo autor não extrapolou o limite assegurado pela 

Constituição Federal, eis que cumpriu com o dever de informar, 

obedecendo ao animus narrandi. Outrossim, segundo entendimento do 

STJ, “a diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a 

informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias 

não possam ser veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua 

veracidade. O processo de divulgação de informações satisfaz 

verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual 

não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial, no 

qual se exige cognição plena e exauriente acerca dos fatos analisados” 

(grifei) (STJ. 3ª T. REsp 1297567/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013). Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DANOS MORAIS 

SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADOS EM VIRTUDE DE MATÉRIA 

JORNALÍSTICA - DIREITO DE INFORMAÇÃO - EXCESSO NÃO 

CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Indenização por danos morais em 

razão de matéria jornalística. 1.1. Consoante cediço nesta Corte, inexiste 

ofensa à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito 

fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações 

verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em 

atividade investigativa e consubstanciar interesse público. Precedentes. 

1.2. Incide a Súmula 83/STJ, ante a consonância entre a jurisprudência 

desta Corte e a conclusão esposada pelo acórdão estadual assinalando 

que, no caso concreto, a reportagem veiculada pela imprensa apenas 

relatou os fatos, conforme interesse público e, ‘como se nota, a notícia faz 

uso de vocábulos que, em última análise, demonstram a exclusiva intenção 

de informar sobre a existência da referida investigação, sem, todavia, 

apresentar qualquer juízo de valor sobre o mérito da apuração e, muito 

menos, sobre a vida privada e a reputação profissional do recorrente’ 

(grifei). Necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos para 

suplantar tal cognição. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental 

desprovido”. (STJ. 4ª T. AgRg no AREsp 224.122/ES, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, J. 18/02/2016, DJe 25/02/2016) “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO 

MORAL RECHAÇADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

RECONHECIMENTO DO ANIMUS NARRANDI. INVERSÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Configurado o animus narrandi não há falar em dano moral. No caso, tendo 

as instâncias ordinárias concluído não ser devida a indenização pleiteada 

em razão de a agravada não ter excedido os limites da liberdade de 

informação, haja vista que apenas reproduziu na reportagem os fatos que 

constavam da investigação e da denúncia ofertada, sem fazer nenhum 

juízo de valor (grifei), a inversão da conclusão alcançada pelo Juízo de 

primeiro grau e pelo Tribunal a quo, após minucioso exame dos elementos 

de convicção juntados aos autos, encontra óbice no enunciado n. 7 da 

Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. 

3ª T. AgRg no AREsp 839.508/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, J. 03/05/2016, DJe 11/05/2016) Assim, ante a inexistência de 

excessos cometidos pela parte reclamada, a qual atuou no exercício do 

direito fundamental de liberdade de imprensa, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem 

custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. 

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010560-68.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010560-68.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO AUGUSTO COTTA DE 

AVILA REIS EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. CHAMO O FEITO À ORDEM. Pois bem, em que 

pese o comando judicial prolatado em Num. 12299197, certo é que a OI 
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teve seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, 

há óbice ao prosseguimento do presente feito, eis que, desde a data do 

pedido de recuperação judicial, a empresa executada se encontra 

impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao 

pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o exequente 

proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Sobre o 

tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: "A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Ademais, as únicas 

exceções à necessidade de habilitação de crédito com fatos geradores 

anteriores ao pedido de recuperação judicial constam na decisão 

prolatada nos autos da Recuperação Judicial (nº. 0203711- 

65.2016.8.19.0001) e confirmada no AI 0034576-58.2016.8.19.0000/RJ, a 

qual permite a expedição de alvarás para liberação de valores 

espontaneamente depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016, 

com a expressa finalidade de pagamento dos credores, bem como os 

valores depositados antes da referida data em execuções nas quais 

tenha havido preclusão ou trânsito em julgado de sentença de embargos à 

execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de 

sentença, não se amoldando, portanto, ao caso concreto. Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional. 

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, emita-se 

certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na sequência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR MARTINI (EXECUTADO)

SIMONE CAVALCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: RECAPADORA 

SORRISO LTDA - EPP Reclamado: SIMONE CAVALCA e outros Processo 

nº. 1002143-46.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Em atenção ao postulado 

pelas partes no acordo em questão, proceda-se o levantamento das 

restrições nos veículos via RENAJUD levada a efeito. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO FARIA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000226-26.2016.8.11.0040 Reclamante: LAURO FARIA MARTINS 

Reclamado: JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - ME Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002450-63.2018.8.11.0040 Reclamante: DIEGO DE OLIVEIRA SOARES 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 
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inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002552-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI LUIZ OSAIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002552-56.2016.8.11.0040 Reclamante: AUTO ELETRICA VOLVER LTDA 

- ME Reclamado: NERI LUIZ OSAIDA Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000659-59.2018.8.11.0040 Reclamante: HIDRAULICA SORRISO 

MECANICA DIESEL LTDA - ME Reclamado: ALMIR TIAGO ORGANEK DE 

OLIVEIRA Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito 

em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das 

custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NOGUEIRA ASSIS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002481-83.2018.8.11.0040 Reclamante: PAULO HENRIQUE NOGUEIRA 

ASSIS Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002482-68.2018.8.11.0040 Reclamante: FRANCISCO DE ALMEIDA 

Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANARA PRAUSE MINUSCULI SPINELLI (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA APARECIDA PRAUSE MINUSCULI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ELIZANGELA 

APARECIDA PRAUSE MINUSCULI Reclamado: TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA. Processo nº. 1001888-54.2018.8.11.0040 Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo 

a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

CHILENI DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CHILENI DOS 

SANTOS FARIAS Reclamado: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Processo nº. 1000665-66.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8011066-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADELAIDE ZANELLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDE ANTONIA DENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ADELAIDE 

ZANELLA Reclamado: NILDE ANTONIA DENTE Processo nº. 

8011066-44.2014.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TRACIENSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRIO KRUG (REQUERIDO)

GUILHERME SANTOS LESSA (REQUERIDO)

DAIANE KAROLINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: SERGIO 

TRACIENSKI Reclamado: DAIANE KAROLINA DA SILVA e outros (2) 

Processo nº. 1002902-44.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002742-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FLAVIA SANTIN TORRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: LIVIA COELHO 

DE OLIVEIRA Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1002742-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR CANCELIER TAMIOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ARTHUR 

CANCELIER TAMIOSO Reclamado: AVIANCA Processo nº. 

1002507-81.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CRISTINA RAMALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: PAMELLA 

CRISTINA RAMALHO DA SILVA Reclamado: AVIANCA Processo nº. 

1002506-96.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

ALEXANDER SILVINO SAVI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TADEU LEMAINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ALEXANDER 

SILVINO SAVI Reclamado: JOSE TADEU LEMAINSKI Processo nº. 

1001316-69.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 
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resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010903-64.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VENISIOS KREBS (EXECUTADO)

FELIPE RODOLFO KEMPFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JULIANO 

TRAMONTINA Reclamado: MARCOS VENISIOS KREBS e outros Processo 

nº. 8010903-64.2014.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002905-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISVANER DE SOUZA SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Reclamado: FRANCISVANER DE SOUZA SIQUEIRA 

Processo nº. 1002905-28.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010408-54.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA LINO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARINEIVA 

HOFFMANN - ME Reclamado: ANDREA LINO LOPES Processo nº. 

8010408-54.2013.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001250-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JACINTO AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: SNEBUR - 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME Reclamado: ANTONIO 

JACINTO AMORIM Processo nº. 1001250-55.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

FLORISBERTO LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GILBERTO ARGENTON (REQUERIDO)

FRANCIELI ANDERLE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

ROBERTO NUNES CARACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FLORISBERTO 

LEAL Reclamado: ROBERTO NUNES CARACA e outros (2) Processo nº. 

1002336-27.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 216 de 734



FLORISBERTO LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO NUNES CARACA (REQUERIDO)

FRANCIELI ANDERLE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

JEAN GILBERTO ARGENTON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FLORISBERTO 

LEAL Reclamado: JEAN GILBERTO ARGENTON e outros (2) Processo nº. 

1002337-12.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

ROMARIO DA COSTA DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ROMARIO DA 

COSTA DANTAS Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Processo nº. 1001019-91.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003474-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR CELLA (REQUERENTE)

JAIANI CELLA (ADVOGADO(A))

FELICIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JANDIR CELLA 

R e c l a m a d o :  A Z U L  L I N H A S  A E R E A S  P r o c e s s o  n º . 

1003474-29.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DANTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ADAIR DANTA 

DE OLIVEIRA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Processo nº. 1000525-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010745-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA TEREZA SYCHOCKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010745-72.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 

2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME EXECUTADO: ANA TEREZA 

SYCHOCKI Vistos etc. A executada comprovou o cumprimento integral da 

obrigação de fazer lhe imposta (Num. 15688480). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005636-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

DARCI FELIZ (REQUERENTE)

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005636-31.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DARCI FELIZ REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração em face da sentença prolatada, sob 

a alegação de que houve omissão quando não analisou o pedido de 
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parcelamento do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se 

de embargos de declaração com efeito infringente, com o propósito de 

reanalisar premissas e argumentos apresentados. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso 

porque, o art. 118, da Resolução 414/10 da ANEEL, é expresso ao exigir o 

consentimento da distribuidora quando ao parcelamento do débito, 

descabendo ao Poder Judiciário impor à reclamada o recebimento da 

dívida na forma parcelada, sendo, portanto, indevida a determinação na 

via judicial. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SUSPENSÃO 

FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR – DÉBITO FATURAS 

– AUSÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO - PARCELAMENTO (RESOLUÇÃO 

ANEEL 414) – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA DISTRIBUIDORA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O parcelamento do débito 

fornecimento de energia elétrica é medida administrativa, não estando a 

credora obrigada a aceitar o parcelamento na forma determinada, 

descabendo ao Poder Judiciário impor à demandada o recebimento da 

dívida na forma parcelada, sendo indevida a determinação na via judicial. 

‘O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação 

expressa do consumidor e consentimento da distribuidora.’ (art. 118, 

“caput”, da Resolução 414/10 da ANEEL)”. (TJMT. Primeira Câmara de 

Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, J. 11/04/2017, DJE 

19/04/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a sentença invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001999-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA CAMILO (REQUERENTE)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - 014.093.920-23 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

PATRICIA FERNANDA FEDRIZZI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001999-09.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

CAMILO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: CARLA 

ANDREA CALEGARO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em 

face da sentença prolatada, sob a alegação de que houve omissão quanto 

ao pedido de fixação da indenização em 50% do valor pleiteado, ante a 

existência de culpa concorrente da autora. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, não se pode presumir que a parte autora poderia 

prever que a árvore iria rachar e cair sobre seu veículo, até mesmo 

porque, se assim o fosse, provavelmente a mesma não teria estacionado 

embaixo da referida árvore. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas 

lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

JOSE ALCIDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003767-33.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE ALCIDES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da decisão que extinguiu este feito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito 

infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, a decisão restou devidamente 

fundamentada, apesar da discordância do embargante, inexistindo 

omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do embargante, 

sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou 

com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. 

ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, 

DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA 

REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto enfrentado todas as matérias, a 

mera rediscussão do julgado não se convola em omissão, contradição ou 

obscuridade, não se enquadrando dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 

9.099/95. (...) Embargos Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. 

Embargos de Declaração nº.: 0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Ademais, a 

justificativa apresentada no Num. 11195731 se deu para a audiência 

designada em 19/12/2017, ou seja, há 07 meses anteriormente à aprazada 

em 25/07/2018, cujo ato o autor não se fez presente, nem justificou sua 

ausência. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a sentença invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

DALVA BIZZO ROSA (REQUERENTE)

LAERCIO APARECIDO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001399-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAERCIO APARECIDO ROSA, 

DALVA BIZZO ROSA REQUERIDO: ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME, 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração em face da sentença que reconheceu como 

solidária a responsabilidade da embargante ao pagamento dos danos 

materiais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, a 

responsabilidade da embargante, ora seguradora, é sim solidária, na 

medida em que o autor pode exigir o cumprimento da sentença tanto em 

face do réu Alan Jhon Auto Center, quanto da seguradora, porém, quanto 

a esta, deverá se limitar aos valores da apólice, nos exatos termos em que 

ficou consignado na sentença embargada. Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão 

invectivada em sua integralidade. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001783-77.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (ADVOGADO(A))

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

ARASSAGI SETTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001783-77.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SIVONEI NARCISA SANTIN 

EXECUTADO: ARASSAGI SETTE Vistos etc. O exequente informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010071-65.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BOEIRA VALIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010071-65.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JAIR BOEIRA VALIN Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, pugnou pelo 

arquivamento do feito, ante a ausência de bens penhoráveis do 

executado. Assim, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. No mais, considerando que o exequente encontra-se com a posse 

do título original executado na presente demanda, desnecessária a 

emissão de certidão de crédito. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CITADELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000329-33.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 

2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME EXECUTADO: EVANDRO 

CITADELLA Vistos etc. Cite-se no endereço declinado no ID 15690528 - 

Av. Mario Raiter – C, nº 1757, Jardim das acacias, Sorriso – MT, CEP 

78890-000, telefone 3545-1511. Acaso novamente frustrada a tentativa 

de citação, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

CRISTIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001135-68.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE ALMEIDA 

MALAKOSVSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração em face da decisão prolatada, sob a 

alegação de que o prazo nos juizados especiais é em dias úteis. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com 

efeito infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, segundo Enunciado da Fazenda Pública 

n. 13 do FONAJE, “a contagem dos prazos processuais nos Juizados da 

Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a 

regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública - 

art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

decisão invectivada em sua integralidade. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56035 Nr: 6219-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PEREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO PEREIRA DE MIRANDA, Rg: 

3839356, Filiação: Belmiro Correira de Miranda e de Balbina Pereira do 

Lagua, data de nascimento: 10/05/1971, brasileiro(a), natural de Mara 

Rosa-GO, Telefone 9614-8027. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 06 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59790 Nr: 3088-94.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEOVANE FERREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Teodomiro Ferreira dos Santos e de Maria Pereira dos Santos, 

data de nascimento: 06/03/1975, brasileiro(a), natural de Umuarama-MT, 

solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 24 de setembro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196315 Nr: 7570-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129-MT, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269/B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 547,64, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e o valor 

de R$ 134,24 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá 

ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor total das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59617 Nr: 2915-70.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR DE SOUZA LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA BARBOSA DA CUNHA 

- OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 547,64, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 115/126 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 134,24 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28332 Nr: 2792-48.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE WITTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 547,64, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.238/239, sendo que o valor de R$413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 134,24 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 179395 Nr: 8783-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Ante o exposto, com espeque no conteúdo normativo do art. 383, § 2.º do 

Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime registrado na 

proposta acusatória, imputado ao réu Fábio Araujo Lima, devidamente 

qualificado, denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 33 da 

Lei n.º 11.343/2006, para a infração penal de porte, para consumo 

pessoal de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006] e, 

como resultado natural da nova definição jurídica dos fatos, DECLARO a 

incompetência da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT para 

apreciar e julgar o fato minudenciado e versado nos presentes autos e 

DETERMINO a remessa da presente ação penal ao Juizado Especial 

Criminal.À LUZ DE TAIS CONSTATAÇÕES, DETERMINO QUE SEJA 

EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO ACUSADO FABIO 

ARAUJO LIMA, COM AS DEVIDAS RESTRIÇÕES DE QUE A LIBERAÇÃO 

DO RÉU SE REFERE TÃO SOMENTE A ESTE PROCESSO, DEVENDO 

PERMANECER SEGREGADO CASO ESTIVER PRESO POR OUTRA 

ORDEM.DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida 

[artigos 32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de 

Sorriso e autoridade policial para o cumprimento da incineração com 

urgência.DETERMINO, no que tange ao aparelho celular a sua imediata 

restituição ao seu legítimo proprietário.DETERMINO a restituição do valor 

depositado à fl. 45 ao acusado. Intime-o, na pessoa do advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente conta para transferência do 

referido valor, após, providencie a Sra. Gestora o necessário para o 

cumprimento. Oficie-se, COM URGÊNCIA, nos autos Cód. Apolo n.º 

116918, com cópia da presente sentença. Declaro esta por publicada com 

a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na 

forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018. Emanuelle Chiaradia 

Navarro Mano,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 132808 Nr: 6760-37.2015.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Vistos etc.

Considerando a certidão de fls. 161, tem-se que o acusado já se 

beneficiou da fiança recolhida nos autos 135095 (ressalta-se tratar de um 

valor, sendo originados dois processos, este e o citado 135095), pelo que 

tem-se por prejudicado o cumprimento da condição “a” de fls. 148.

Sem embargo, determino seja o acusado intimado, na pessoa de seu 

advogado, para em 05 (cinco) dias dizer se pretende manter a suspensão 

condicional, para tanto devendo fazer o depósito do valor da fiança, 

atualizado, facultado o parcelamento em 02 (duas) vezes.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 84887 Nr: 4180-73.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALBERTO RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos etc

Defiro o pedido da Defesa de fls. 220/222, concedendo-lhe, 

excepcionalmente, o prazo de 23 (vinte e três) dias, mesmo prazo utilizado 

pelo MP.

Intime-se.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 19002 Nr: 3339-59.2003.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ GENRO, GENAR GELSON GENRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado em 

favor de JOAREZ GENRO e GENAR GELSON GENRO, devidamente 

qualificados, sob o fundamento de que inexistem no caso os requisitos 

necessários para segregação preventiva dos acusados, que possuem 

residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, bem como sob o 

fundamento de que os acusados não tinham conhecimento do trâmite da 

presente ação penal, (fls. 1134/1146).

Instado, o MPE manifestou pelo indeferimento do pedido de Revogação da 

Prisão Preventiva, uma vez que a defesa não apontou nenhum fato novo 

capaz de suprir os motivos que foram base para a decretação da prisão 

preventiva dos acusados, (fls. 1147/1155).

Os autos vieram conclusos.

EIS O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

I. Da Tese de Ausência de Conhecimento da Ação.

Primeiramente, registro que a tese de falta de comunicação aos acusados 

do trâmite da ação não deve prosperar. É que, conforme se verifica dos 

autos, desde o início do inquérito policial/ação penal os acusados estão 

assistidos/acompanhados de advogados, constituídos na OAB (anexo), 

com procurações devidamente assinadas (fls. 33/48).

 Dando sequência, ambos os acusados foram devidamente citados e 

intimados para audiência no dia 07/11/2003, os quais foram devidamente 

interrogados (fls. 230/231 e 232/235-v).

Mais a frente às fls. 262/263, os acusados devidamente assistidos por um 

novo advogado constituído e também devidamente inscrito na OAB 

(anexo), apresentaram defesa prévia e compareceram em novas 

solenidades nos dias 10/12/2003 e 11/12/2003 (‘Vide’ atas de audiências 

assinadas, fls. 272/277-v e 280/283-v).

 Novas audiências de instrução e julgamento acompanhados de novos 

patronos:

- 02/02/2004;

- 11/02/2004;

- 03/03/2004;

- 17/03/2004;

- 18/03/2004.

(‘Vide’ procuração e termos de audiência de fls. 400/402, 404/408, 

449/454, 480/484, 499/505 e 513/517).

Após renúncia (fls. 1097/1102) e constituição de novos advogados 

(inscritos na OAB conforme anexo), os acusados requereram outra vez 

revogação da prisão preventiva (fls. 1134/1136).

 Pois bem. Conforme amplamente se verifica da presente ação penal, é 

minimamente estranho/curioso que os acusados tivessem suas prisões 

preventivas decretadas em 20/10/2003 (fls. 216/218), acompanhados 

TODO o deslinde processual e até o momento não saberem sobre o 

que/qual fato foram presos e/ou estão sendo processados.

 Em suma, está fadada ao insucesso a tese defensiva, pois é somente 

volver os olhos para o caderno processual e averiguar as assinaturas 

dos acusados nas intimações/atos processuais até o momento realizadas.

II. Do Pedido de Revogação de Prisão Preventiva.

 Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito 

descrito no artigo 121, §2º, incisos e IV, do Código Penal.

 Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando se 

fizer absolutamente necessária, conforme se verifique a presença de 

seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 

312 e 313 do CPP. O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se 

necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública 

e para assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o 

agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os 

efeitos do resultado útil do processo, a pacificação social, chamada pela 

doutrina de cautelaridade indireta. “In casu”, além da garantia da ordem 

pública, mister resguardar a aplicação da lei penal.

Não se olvida que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de 

inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, 

quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, 

pelos argumentos já alinhados, a prisão do réu tem nítido propósito de 

garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade 

do crime praticado.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, 

segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da 

temática ‘sub judice’, as circunstâncias dos réus manterem residência fixa, 

atividade laboral regular e serem primários, só por si, não tem o condão de 

acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra 

como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si 

sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em 

tela. Precedente do STF. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 139.136/SC, 5.ª 

Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

15/09/2009).

“(…) 3. Eventuais condições favoráveis do paciente - tais como a 

primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego, residência 

fixa, saúde debilitada - não impedem a segregação cautelar se o decreto 

prisional está devidamente fundamentado. (…)” (STJ, Recurso em Habeas 

Corpus n.º 21.102/MG, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

julgado em 19/08/2009).

D’outra banda, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, tratado nas decisões anteriores que a decretaram.

Neste sentido:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 
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principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

 A fim de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção dos 

requeridos em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar 

registrado que apesar das inúmeras insistências dos acusados em 

requererem a revogação da prisão preventiva (fls. 237/239, 291/300, 

414/421, 542/555 - habeas corpus, e 893/927), tenho que os próprios 

acusados deixaram de cumprir com os requisitos obrigatórios para a 

manutenção de suas liberdades, conforme expresso nos alvarás e termos 

de compromisso (fls. 702/707):

a) comparecer perante este Juízo todas as vezes que for intimado;

b) não poderá mudar de residência sem prévia autorização judicial;

c) não ausentar-se do distrito da culpa por mais de oito dias, sem prévia 

autorização judicial;

d) não portar armas;

Ficando advertido de que, havendo motivo que justifique, pode novamente 

ser decretada a prisão.

 Assim, conforme decisão de HC de fls. 664/673 e demais decisões de 

manutenção dos mandados de prisão, tenho que razão não assiste a 

defesa para a retomada da liberdade dos acusados.

 Ao final, entendo inadequadas e insuficientes à aplicação das Medidas 

Cautelares Diversas da Prisão.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a 

garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal vigente, 

acompanho o Parecer ministerial de fls. 1147/1155, como razão de decidir 

e INDEFIRO, por ora, o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulada por JOAREZ GENRO e GENAR GELSON GENRO.

Conforme extrato à fl. 1133, até a presente data não foi dado cumprimento 

ao mandado de prisão na Comarca de Tangará da Serra/MT, desta feita, 

DETERMINO O CUMPRIMENTO, COM URGÊNCIA, DOS MANDADOS DE 

PRISÃO em desfavor de JOAREZ GENRO e GENAR GELSON GENRO, 

oficie-se a DELPOL de Nova Olímpia e Tangará da Serra com cópia dos 

mandados de prisões, para cumprimento nos endereços informados às 

fls. 1137 e 1139.

Ainda que reste negativo o cumprimento das prisões, dou sequência a 

marcha processual.

 Não havendo nulidades a sanar e tampouco outras diligências 

necessárias, dou o feito por preparado para julgamento perante o E. 

Tribunal do Júri desta Comarca.

Em relação às testemunhas arroladas pelo Ministério Público estas 

excedem o número legal. Assim, tenho como arroladas pelo Membro do 

Ministério Público às de números 1 à 5 (fls. 1081/1082).

Quanto as demais testemunhas, nos termos do artigo 209 do Código de 

Processo Penal, que normatiza o poder instrutório do Juiz na sistemática 

processual atual, na busca da verdade material na concretização da 

persecução penal, opto pela oitiva somente das seguintes pessoas, na 

qualidade de testemunha do juízo:

 • DR. CARLOS ALBERTO CASTANHO SCHOLTÃO;

• DRA. JANAÍNA FEIJÓ.

Já as testemunhas de defesa estão arroladas às fls. 1097/1099.

 Posto isso, DESIGNO a SESSÃO DE JULGAMENTO para o dia 07 de junho 

de 2019, às 08:30 horas.

 Proceda-se à intimação pessoal dos jurados, do(s) defensor(es) dos 

réus, assim como das testemunhas arroladas no libelo e em sua 

contrariedade.

Intimem-se os pronunciados desta decisão, nos endereços de fls. 1139 e 

1137, por CP, e/ou em caso de não localização nos endereços indicados, 

FAÇA-SE POR EDITAL.

Providencie-se a Sra. Gestora o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.

Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir 

a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.

Intime-se a defesa na pessoa dos advogados Dr. Joaquim Gomes de 

Oliveira e Dr. Fábio Gomes Pereira, devendo a Sra. Gestora conferir, junto 

ao Sistema Apolo, a vinculação dos referidos patronos nestes autos.

Intimem-se.

Cientifiquem-se.

Às providências.

Sorriso - MT, em 05 de outubro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 19002 Nr: 3339-59.2003.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ GENRO, GENAR GELSON GENRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823

 Vistos, etc.

 Considerando a revogação do mandato dos advogados Dr. Joaquim 

Gomes de Oliveira e Fabio Gomes Pereira pelos réus Genar e Joarez, fls. 

1170, sendo que no mesmo ato os acusados constituíram novos patronos, 

fls. 1170 e procurações de fl. 1170 e 1171, como sendo Dr. Pedro Rosa 

Neto e Elaine Josefa de Souza, homologo a revogação de fls. 1170, 

novamente pugnada em fl. 1172.

 Intimem-se os novos patronos da decisão de fls. 1156/1158, com a 

urgência que o caso requer.

Proceda-se a Sra. Gestora a vinculação dos novos patronos no Sistema 

Apolo.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 1156/1158.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 121509 Nr: 264-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CESAR MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. CARLOS ALBERTO KOCH, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE LEONARDO CESAR MORESCO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83512 Nr: 2549-94.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FRANCISCO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR FRANCISCO DA CRUZ, Cpf: 

03066599990, Rg: 1123043-6, Filiação: Antonio Francisco da Cruz e 

Conceição Telles*, data de nascimento: 07/09/1973, brasileiro(a), natural 

de Salto do Lontra-PR, casado(a), balconista/ gerente de entrega. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 
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Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 29 de agosto de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200728 Nr: 10002-96.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AMORIM CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL AMORIM CUNHA, Filiação: Maria 

Zeneide Amorim Cunha e Valdemir Rodrigues Cunha, data de nascimento: 

21/10/1988, brasileiro(a), natural de Poção de Pedras-MA, convivente, 

pedreiro, Telefone 66-99992-0453. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 22 de agosto de 2018, por volta de 01h, na 

Fazenda Amazon Fish, localizada na MT-242, zona rural, nesta urbe, os 

increpados GABRIEL AMORIM CUNHA e GLEIDSON TEODORO MARTINS, 

em concurso de pessoas, durante o repouso noturno, subtrairam para si 

ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 42 (quarenta e dois) 

peixes de espécie Pintado, no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), 

pertencente à vítima José Cardoso Leal Junior. Diante do exposto, o 

Ministério Público denuncia-os como incurso no art. 155, §1°, c/c §4°, 

inciso IV, do CP.

Despacho: Processo: 8738-44.2018.811.0040 (Código: 198447) VISTO/KP. 

Do Desmembramento Considerando que o réu GABRIEL AMORIM CUNHA, 

até o presente momento ainda não foi devidamente citado, face fuga do 

distrito da culpa, com o objetivo de evitar prejuízos ao regular andamento 

da liturgia procedimental e delongas na tramitação do processo, 

DETERMINO, o desmembramento do processo com relação a este, 'ex vi' 

do teor do contido no art. 80 do Código de Processo Penal. A secretaria, 

por ocasião do desmembramento do processo, deverá certificar, de forma 

pormenorizada, fazendo-se constar a perfeita indicação do réu e seus 

processos. Realizado o desmembramento, promova a citação do réu por 

edital na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma 

vez no DJE. Superado o prazo da citação ficta, certifique e à conclusão 

para fins do artigo 366 ou 397ss do CPP. Da Prisão Preventiva Uma vez 

que o réu descumpriu as condições a ele impostas constantes da decisão 

de fls. 41/43, alíneas “a” e “b”. A inegável fuga do distrito da culpa pelo(a) 

acusado(a) denota que a efetividade do ius puniendi Estatal está sendo 

afetada permanentemente, sendo crível a prisão ante tempus ex vi art. 312 

do CPP. In casu, a clausura processual impõe-se para escorreita 

conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação 

da lei penal, consoante os motivos que passo a expender, doravante, 

concatenadamente. A mens iuris deste Juízo na decretação da 

segregação cautelar dá incisivamente acerca da materialidade 

comprovada do delito e os indícios de autoria, conforme concluiu a i. 

Autoridade Policial. Com efeito, o prof. Guilherme de Souza Nucci , com 

propriedade, esclarece que a conveniência de todo processo é que a 

instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na 

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, 

sobretudo do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, 

visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que 

compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a 

prisão preventiva, caracterizando sua necessidade, v.g., quando da fuga 

deliberada do local do crime. Também disciplina o magistrado paulista que 

assegurar a aplicação da lei penal significa garantir a finalidade útil do 

processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito 

de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de 

infração penal. É cediço não ser lógico nem justificável o ajuizamento da 

ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação 

da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, 

nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. 

Como bem esclarece a doutrina pátria, a fuga do distrito da culpa enseja a 

decretação da prisão ante tempus para conveniência da instrução criminal 

e, também, para aplicação da lei penal, sendo crível que a caracterização 

de per si deverá ser analisada segundo o intento do foragido, ou seja, se 

pretende prejudicar a instrução processual visando não ser reconhecido 

ou se pretende ausentar-se para não ser alcançado pela sanção. 

Entretanto, independentemente do móvel da escapada, tem-se que 

geralmente ela é dúplice, pois o acusado age visando não sofrer a sanção 

penal bem como para não participar e colaborar com a instrução criminal. 

O Sodalício Mato-grossense, atinente à jurisprudência ímpar do Pretório 

Excelso, pacificou que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão 

logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão 

preventiva (RT 497/403). Como bem expressa o Prof. Maximilianus Cláudio 

Américo Fuhrer, “havendo comprovação de que o acusado pretende fugir 

para evitar a aplicação da pena (lei), admite-se a prisão preventiva para 

assegurar a aplicação da lei penal.” Do mesmo sentir as lições do Prof. 

Júlio Fabbrini Mirabete . Ainda, sobre este enfoque, analisando a 

periculosidade e a gravidade da infração, sedimentou o E. STF que, tem-se 

como justificado o decreto de prisão preventiva fundamentada na 

necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal e de 

assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada periculosidade 

do agente e a gravidade do fato. Por derradeiro, com pá de cal na liça da 

eminente Profa. Ada Pellegrini Grinover , tem-se que as garantias 

individuais previstas na Carta Magna têm sempre feitio e finalidades éticas, 

não podendo proteger abusos nem acobertar violações, por isso, as 

liberdades públicas não podem ser entendidas em sentido absoluto, em 

face da natural restrição resultante do princípio da convivência das 

liberdades, pelo que nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso à 

ordem pública e às liberdades alheias. Dessarte, estando presentes, nesta 

fase, os fundamentos autorizadores da segregação preventiva, mister se 

faz a decretação da prisão ante tempus em testilha. Por derradeiro, calha 

a fiveleta discorrer que supervenientemente poderá ser aplicado o 

princípio rebus sic stantibus constante do art. 316 do CPP, se crível. Colho 

do ensejo para transcrever excertos do e. STJ, com pá de cal, ipsis 

verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO 

PREVENTIVA. DECRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSAS 

OCORRÊNCIAS POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. 

1. No âmbito do habeas corpus/recurso em habeas corpus, somente é 

cabível o trancamento da ação penal quando houver comprovação 

inequívoca da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da 

conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de 

indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa 

de extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. 2. Não há que 

se falar em ausência de justa causa para a ação penal, já que, para que 

fosse possível uma maior averiguação a respeito da alegada negativa de 

autoria, seria imprescindível o exame do material fático-probatório da lide, 

o que é inviável na via eleita. 3. As prisões cautelares são medidas de 

índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso 

demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva 

imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de 

locomoção. 4. No caso, a decretação da prisão preventiva está baseada 

no fato de que o recorrente possui diversas ocorrências policias 

registradas contra si, não se podendo olvidar a informação de que se 

encontra foragido. 5. As supostas condições pessoais favoráveis do 

recorrente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da 

prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a 

sua manutenção. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 
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81.564/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado 

em 23/05/2017, DJe 30/05/2017) PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA 

CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAMENTO DA 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 

IRRELEVÂNCIA HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o 

habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o 

recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando 

manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como 

coatora. 2. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada 

nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da 

custódia preventiva que se revela imprescindível para o fim de assegurar 

o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de 

obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça. 3. No 

caso dos autos, o crime ocorreu em 4/6/2012 e, mesmo tendo sido 

decretada a preventiva, esta nunca foi cumprida, pois o paciente 

encontra-se na condição de foragido. 4. Condições favoráveis do réu, 

ainda que comprovadas, não têm, por si só, o condão de revogar a prisão 

cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua 

necessidade. 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 368.322/PI, Rel. 

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 

18/10/2016) Post, nos termos do art. 311 do CPP, DECRETO a PRISÃO 

PREVENTIVA do(a) acusado(a) GABRIEL AMORIM CUNHA, já 

qualificado(s) nos autos, para tanto, EXPEÇA-SE mandado de prisão ante 

tempus. Face a resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, 

DETERMINO que o(a) Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado 

de prisão no BNMP. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato 

Grosso atuante no feito. (...)Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 10 de outubro de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 15 de outubro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108749 Nr: 1225-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI APARECIDO MENDES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIOVANI APARECIDO MENDES DA 

FONSECA, Filiação: Jucelia Mendes e Natalicio Gonçalves da Fonseca, 

data de nascimento: 01/10/1995, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

solteiro(a), operador de máquinas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O denunciado deverá comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal e informar se pretende RECORRER DA R. 

SENTENÇA DE FLS. 286/294, transcrita abaixo.

Sentença: JULGO PROCEDENTE a denúncia aditada às fls. 164/166 

para:1) CONDENAR o réu GIOVANI APARECIDO MENDES DA FONSECA, 

às penas do artigo 180, caput, do Código Penal;2) CONDENAR o réu 

GIOVANI APARECIDO MENDES DA FONSECA às penas do delito tipificado 

no artigo 14 da Lei 10.826/2003.1. Dosimetria da Pena Do delito do artigo 

180, caput, do Código Penal. Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, depreende-se que a moduladora é incapaz de 

gerar registro desfavorável ao réu, porquanto, de acordo com os informes 

produzidos no processo, não subsistem registros hábeis, que tenham o 

condão de comprovar a pré-existência, considerada a data da 

consumação da ação delituosa, de decreto penal condenatório transitado 

em julgado proferido em detrimento dos interesses do requerido. Não 

existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo 

conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do 

agente e a sua conduta social. Em verdade, a personalidade e a conduta 

social do acusado não deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo 

hermeneuta, quando da fixação da reprimenda penal, pois características 

fundamentalmente pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, 

positiva ou negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, 

que deve simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização. No que tange 

às circunstâncias do crime observo que foram comuns ao tipo penal. 

Quanto aos motivos do crime também são inerentes ao tipo penal. O 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva e no que 

tange às conseqüências do crime, estas devem ser valoradas como 

leves, tendo sido recuperada a res furtiva (fls. 39/40).A Culpabilidade do 

acusado não revela ser evidenciada, uma vez que agiu sem premeditação, 

porém deve ser reprovada sua conduta; não possui antecedentes; nada 

existe contra a conduta social e familiar do acusado, o que devo 

considerá-la como boa, a sua personalidade não apresenta defeitos de 

formação; o acusado agiu por motivos que não servem para que se 

compreenda a atitude tomada, as consequências do crime não foram 

graves e mostrou-se o acusado arrependido. Tomando em consideração 

essas circunstâncias, estabeleço a pena base em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias multa, mínimo legal, necessária e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime.Reconheço a incidência das atenuantes 

da idade e da confissão espontânea, previstas no artigo 65 inciso I e III, 

“d”, do Código Penal, sem, no entanto aplicá-las, considerando-se que a 

pena não pode ser reduzida aquém de seu mínimo legal. Neste sentido: “A 

circunstância atenuante obrigatória não pode conduzir à redução da pena 

já fixada no mínimo legal” (STF – HC 68.641-9 – Rel. Celso de Mello – DJU, 

de 5.6.92, p. 8429 e RT 690/390).Sem outras atenuantes ou mesmo 

agravantes, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias multa, que torno em concreta e definitiva, ante a inexistência de 

causas especiais de aumento de pena a serem sopesadas.- Do delito do 

artigo 14 da Lei 10.826/2003Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, depreende-se que a moduladora é incapaz de 

gerar registro desfavorável ao réu, porquanto, de acordo com os informes 

produzidos no processo, não subsistem registros hábeis, que tenham o 

condão de comprovar a pré-existência, considerada a data da 

consumação da ação delituosa, de decreto penal condenatório transitado 

em julgado proferido em detrimento dos interesses do requerido. Não 

existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo 

conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do 

agente e a sua conduta social. Em verdade, a personalidade e a conduta 

social do acusado não deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo 

hermeneuta, quando da fixação da reprimenda penal, pois características 

fundamentalmente pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, 

positiva ou negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, 

que deve simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização. No que tange 

às circunstâncias do crime observo que foram comuns ao tipo penal. 

Quanto aos motivos do crime também são inerentes ao tipo penal. O 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva e no que 

tange às consequências do crime, estas devem ser valoradas como 

leves, tendo sido apreendida a arma de fogo (fls. 39/40).A Culpabilidade 

do acusado não revela ser evidenciada, uma vez que agiu sem 

premeditação, porém deve ser reprovada sua conduta; não possui 

antecedentes; nada existe contra a conduta social e familiar do acusado, 

o que devo considerá-la como boa, a sua personalidade não apresenta 

defeitos de formação; o acusado agiu por motivos que não servem para 

que se compreenda a atitude tomada, as consequências do crime não 

foram graves e mostrou-se o acusado arrependido. Tomando em 

consideração essas circunstâncias, estabeleço a pena base em 02 (dois) 

anos de reclusão e 12 (doze) dias multa, mínimo legal, necessária e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime.Reconheço a incidência 
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das atenuantes da idade e da confissão espontânea, previstas no artigo 

65 inciso I e III, “d”, do Código Penal, sem, no entanto aplicá-las, 

considerando-se que a pena não pode ser reduzida aquém de seu mínimo 

legal. Neste sentido: “A circunstância atenuante obrigatória não pode 

conduzir à redução da pena já fixada no mínimo legal” (STF – HC 68.641-9 

– Rel. Celso de Mello – DJU, de 5.6.92, p. 8429 e RT 690/390).Sem outras 

atenuantes ou mesmo agravantes, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos 

de reclusão e 12 (doze) dias multa, que torno em concreta e definitiva, 

ante a inexistência de causas especiais de aumento de pena a serem 

sopesadas.Considerando o concurso formal de crimes e sendo este o 

crime mais grave, elevo a pena fixada em 1/6 para 2 (dois) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.Considerando o 

concurso material de crimes, procedo à soma das penas acima fixadas, 

tornando a pena imposta ao acusado em 03 (três) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa. Para o cumprimento 

inicial da pena, estabeleço ao condenado o regime Aberto o que faço pelo 

fato de não ser o acusado reincidente e ter sido condenado à pena 

inferior a 4 anos (artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal).Concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o 

nome do condenado no rol dos culpados, formando-se o processo 

executivo de pena definitivo, encaminhando-os com as peças necessárias 

para cumprimento, observando-se a detração. Suspendo os direitos 

políticos do condenado, em conformidade ao art. 15, III da Constituição 

Federal pelo que determino que se Comunique ao Cartório Eleitoral e ao 

Tribunal Regional Eleitoral. Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação.Custas pelo 

condenado. Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 5ª 

vara. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e 

Cumpra-se. Intime-se o acusado e o Advogado do réu. Ciência ao MP. 

Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 09 de outubro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133218 Nr: 6961-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro pedido do MPE, para tanto, abra vistas ao MPE para manifestar 

quanto ao endereço atualizado da vítima.

3- Redesigno a oralidade para o dia 11-12-2018 às 13:30 horas.

 4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se 

com celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199148 Nr: 9197-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, MONIKY APIO CARON - OAB:24928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 8.840, 

HERMES DA SILVA - OAB:14884

 Processo: 9197-46.2018.811.0040 (Código: 199148)

VISTO/EM

Destarte, conforme se verifica dos autos, foi deferida na presente ação 

medidas cautelares, dentre as quais inclui o afastamento do agressor do 

lar, local de residência do casal (fls. 11/12), assim, indefiro o pedido de fls. 

43/49, feito pelo agressor para que ele retorne a residência, contudo, face 

o pedido de fls. 50/53, ode a vítima manifesta que pretende voltar à sua 

residência, acolho o seu pedido, autorizando que ela retorne 

imediatamente a residência.

Para tanto, comunique o CRS, para que inclua no perímetro de 

monitoramento a residência da vítima, localizada na Rua Mario Spinelli, n.º 

1.800, Jardim Aurora, Sorriso/MT.

 Havendo necessidade, desde já autorizo que o oficial de justiça requisite 

reforço policial para o cumprimento da ordem.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade que o 

caso requer.

Sorriso/MT, 15 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 071/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

EXONERAR, JULIANA BOLOGNESI TRINDADE, matrícula nº 28.097, do 

cargo de Assessor de Gabinete II, símbolo PDA-CNE-VIII, lotada no 

Gabinete da 1ª Vara Cível desta comarca, a partir do dia 16 de outubro de 

2018.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 15 de outubro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288206 Nr: 15708-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULI IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, por interpretação 

do art. 564, parágrafo único, c/c artigo 568, ambos do CPC.
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Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292512 Nr: 19044-27.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, bem como (b) a opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação, forma do artigo 319, incisos II e 

VII do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290333 Nr: 17273-14.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Pretende a parte autora que sejam concedidos os benefícios da 

justiça gratuita ou o recolhimento ao final da demanda. O despacho de fl. 

33 determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial no que 

tange ao endereço eletrônico da parte demandada, subscrever a petição 

inicial, tal qual para promover a juntada das três últimas declarações de 

imposto de renda em nome próprio, bem como outros documentos que 

achasse conveniente para retratar a hipossuficiência. A parte autora, por 

meio da petição de fls. 35/48, emenda o valor da causa, no entanto, deixa 

de apresentar tais documentos. Pois bem. (...) Afinal, com tal postura, a 

parte autora acaba por referendar a convicção de que possui condições 

econômicas para arcar com as despesas processuais no seu sentido lato. 

Não custa dizer que não se reclama vida abastada para o indeferimento 

da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante permita arcar 

com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem prejuízo de sua 

subsistência. Repita-se: não se está dizendo que o autor seja abastado 

financeiramente, mas que, para o deferimento da justiça gratuita, é preciso 

se verificar a hipossuficiência econômica que não se visualizou no caso 

em questão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita ou de 

postergação para o recolhimento ao final da demanda. Logo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das 

custas e taxa judicial, sob pena de extinção anômala. Por outro lado, 

ACOLHO a emenda da petição inicial no que tange ao endereço eletrônico 

da parte demandada e a subscrição da petição inicial. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18808 Nr: 1496-48.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 370/370-verso.

Logo, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca do auto de avaliação de fls. 386/386-verso, valendo o silêncio 

como concordância.

No ponto, como se extrai da certidão de fl. 387, fora determinada a 

intimação apenas da parte exequente.

No mais, considerando a inércia da parte exequente, devidamente 

certificada à fl. 393, RENOVE-SE a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, indicar a forma de expropriação, apresentar a 

atualização da dívida, além da matrícula atualizada do imóvel, bem como 

indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

Após, com a manifestação da parte exequente e apresentação do cálculo 

atualizado, INTIME-SE a parte executada para manifestar no prazo de 15 

dias sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Em não havendo manifestação da parte exequente, na forma do § 1º do 

art. 485 do CPC, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente e pelo digno 

advogado, para manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169648 Nr: 10655-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, PAULA MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAUJO 

- OAB:176.951/RJ

 Vistos.

SEBASTIÃO ALVES PEREIRA ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de HDI SEGUROS S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que os alvarás foram expedidos às fls. 313/314.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144449 Nr: 4058-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do 

débito visualizado na vertente demanda, no sistema SerasaJud, como 

requerido às fls. 848/849.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre os documentos de fls. 836 e 843, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292957 Nr: 19374-24.2018.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR MOREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA-ME 

(CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL -CEDLAR), VIA FERTIL 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, SUSANA MONTEIRO DAL ROSSO, 

WILSON SERMANOWICZ, ANDREIA S. DELIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) o endereço 

eletrônico de todos os demandados, bem como (b) a nacionalidade e o 

estado civil ou existência de união estável dos demandados Wilson 

Sermanowicz, Susana Monteiro Dal Rosso e Andreia S. Deliberali, nos 

moldes do artigo 319, incisos II e VII, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118896 Nr: 8868-04.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR WINTER, SILONI DORNELES 

BATISTA, MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA, EDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ESCOLTA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLIMA SIMONE KATZ - 

OAB:166.501/SP, GLAUCE BITOLO MARINS - OAB:188041/SP

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 1.137.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 dias, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, tendo em conta que se 

trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137852 Nr: 8222-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B, MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 146.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JULIANE 

BARBOZA DOS SANTOS - OAB:223.771/SP, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT, ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - 

OAB:OAB SP/ 238.294

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 

878/882-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292085 Nr: 18696-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESSLER E FERREIRA ALMEIDA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 2966-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANUEL DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, filiação, valor 

atualizado do débito e vencimento da dívida), os quais não foram 

localizados nos autos em sua integralidade. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado exequente para, no prazo 

de dez dias, informar nos autos a data de nascimento e filiação do 

executado, bem como a data de vencimento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290385 Nr: 17323-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA ALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 21/22.Assim, INTIME-SE o Banco 

demandante, derradeiramente, para, no prazo de 15 dias, EMENDE a inicial 

no sentido de comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por 

edital, pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos 

exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290016 Nr: 17053-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCLECIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a pretensão externada pela petição de fls. 27/39, a verdade 

é que tal pleito já fora analisado pela decisão de fls. 24/25.

Depois, a parte autora poderia ter se valido do recurso próprio para atacar 

a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está indene 
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à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na 

forma do artigo 507 do CPC.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

comentando o aludido artigo 507 do CPC, lecionam que:

“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina faz referência a 

esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato (Nery, 

Recursos, n. 2.4.4.3. p. 106). Quanto as questões de ordem pública, como 

não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) decidi-las e redecidi-las 

a qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a 

requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. CPC 505.” (in 

Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Revista dos 

Tribunais, p. 1.241)

Logo, INDEFIRO o pleito de fls. 27/39.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora derradeiramente para, no prazo de 15 

dias, comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, 

pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC, como já determinado às 

fls. 24/25.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285183 Nr: 13221-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTYA KAREN RIBEIRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse da parte requerida CINTYA KAREN RIBEIRO 

OLIVEIRA, em decorrência da cédula de crédito bancário indicado às fls. 

10-verso/12.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 24-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288407 Nr: 15844-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID PABLO TEIXEIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO DAYACOVAL S/A., em face 

de DAVID PABLO TEIXEIRA LIRA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 37). 

Requer, ainda, a baixa de eventual bloqueio judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há qualquer ordem judicial de bloqueio de crédito e de veículo nos 

autos. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203157 Nr: 17234-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A em face de DIOGO ALBRECHT, ambos qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 83).

Intimada a parte autora para manifestar nos autos, sob pena de extinção, 

também deixou de manifestar (fl. 85).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288478 Nr: 15909-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE SOUZA REIS, KAMILLY 

OLIVEIRA DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 04 de dezembro de 2018, às 15h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, por interpretação 

do art. 564, parágrafo único, c/c artigo 568, ambos do CPC.

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139485 Nr: 9969-08.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA REGINA DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVITO ANTONIO DE SOUZA, HELITON 

BATISTA DE OLIVEIRA GONÇALVES, FERNANDA CATARINA LUCENTE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE o demandado 

Jovito Antonio de Souza para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o 

pleito de fls. 337/338.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276881 Nr: 6477-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO SUL INVEST - SUL INVEST FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO - MULTISETORIAL, PAULISTA 

BUSINESS COMERCIO, IMPORAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ELÉTRICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o expediente forense está suspenso no dia 01 de 

novembro de 2018, nos termos da Portaria n. 678/2017-PRES, datada de 

07/12/2017, REDESIGNO audiência agendada à fl. 75 para o dia 06 de 

dezembro de 2018, às 13h30min.

COMUNIQUE-SE na forma determinada às fls. 74/75-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280605 Nr: 9468-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185212 Nr: 2834-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA VARNIER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

AGROPECUÁRIA VARNIER LTDA. ingressou com a presente demanda em 

face de OI S/A, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela suspensão do feito até o integral cumprimento da 

avença que se dará após a aprovação e homologação judicial do Plano de 

Recuperação Judicial da demandada (fls. 309-verso/311-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 309-verso/311-verso, não 

restando alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 

840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 

309-verso/311-verso, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, 

razão porque SUSPENDO o feito até o integral cumprimento do acordo.

Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem 

se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285160 Nr: 13202-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2 COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o expediente forense está suspenso no dia 01 de 

novembro de 2018, nos termos da Portaria n. 678/2017-PRES, datada de 

07/12/2017, REDESIGNO audiência agendada à fl. 75 para o dia 06 de 

dezembro de 2018, às 13h30min.

COMUNIQUE-SE na forma determinada às fls. 74/75-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 20878-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDPJ, MARIA APARECIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SOARES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por D. S. de P. J., representado por MARIA 

APARECIDA CARDOSO, em face de DAVI SOARES DE PAIVA, 

devidamente qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 47).

Intimada a parte autora para manifestar nos autos, sob pena de extinção, 

também deixou de manifestar (fl. 51).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, condenação essa suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

 P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292575 Nr: 19095-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SICREDI SUDOESTE 

MT/PA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, no prazo de 15 dias, 

(a) subscrever a petição inicial, sob pena de extinção, conforme preceitua 

o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Na mesma oportunidade, deverá a parte autora (b) apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16240 Nr: 2462-45.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCINDO VERONESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO INÁCIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Na forma do artigo 778, § 1º, inciso III c/c § 2º, do CPC, DEFIRO o pedido 

de substituição processual formulado às fls. 265/267, de modo que deverá 

passar a figurar como exequente VILSON PEDRO LONDERO e CARLA 

PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO, com a retificação da distribuição e 

autuação.

Após, INTIME-SE a parte exequente/cessionária para, caso queira, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito, oportunidade em que o digno advogado Joacir Jolando Neves deverá 

apresentar procuração “ad judicia” outorgada pelos cessionários, uma vez 

que indica expressamente que as intimações sejam feitas em seu nome (fl. 

267).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215198 Nr: 6161-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO LUIZ FERRARINI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PAULINO LUIZ FERRARINI – ME. ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA., 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 107.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283462 Nr: 11838-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGO DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN THANILLA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 52/77 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171337 Nr: 12826-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fls. 80 foi devolvida pelo 
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Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 81), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289049 Nr: 16271-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA MARIA LEITE DA CRUZ, ESPÓLIO DE NELSON 

LUIZ DA CRUZ, NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR, TÁSSIA MARIELLY LEITE 

DA CRUZ, DEYSE MICHELLI LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:EVENTUAIS INTERESSADOS

Finalidade:CITAR os eventuais interessados, para que se manifestem nos 

autos, no prazo de 15 dias.

Resumo da inicial:ELMA MARIA LEITE DA CRUZ, brasileira, viúva, 

contadora RG: 369.567-SSP/MT, CPF: 206.070.751-04, neste ato 

representando o ESPÓLIO DE NELSON LUIZ DA CRUZ, na condição de 

inventariante, bem como representando através de procuração pública, as 

partes TÁSSIA MARIELLY LEITE DA CRUZ, brasileira, solteira, estudante, 

RG: 2.097.154-0-SSP/MT, CPF: 045.057.931-09; DEYSE MICHELLI LEITE DA 

CRUZ, brasileira, solteira, estudante, RG: 1.423.425-4-SSP/MT, CPF: 

004.107.581-16 e NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR, brasileiro, solteiro, 

estudante, RG: 1.342.796-2-SSP/MT, CPF: 716.648.901-49 , vem requerer 

ALVARÁ JUDICIAL, uma vez que os postulantes - viúva meeira e os 

herdeiros necessários acima qualificados são titulares de direito em face 

do falecimento de NELSON LUIZ DA CRUZ, CPF: 143.055.341-34, falecido 

no dia 03 de março de 2009, para que seja concedido a liberação dos 

valores do PIS/PASEP depositados na inscrição 1.010.579.671-6, na 

Agência do Banco do Brasil S/A, Agência de Tangará da Serra-MT, em 

nome do "de cujus".

Decisão/Despacho:Vistos. OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, 

informar se o falecido deixou dependentes habilitados. OFICIE-SE ao 

Banco do Brasil S/A para que, no prazo de 15 dias, informe se há conta 

bancária ou qualquer outra aplicação financeira em nome do falecido, 

inclusive, PIS/PASEP. INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na 

forma do artigo 721 do CPC. CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em 

nome do falecido. Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas. 

Por fim, AO MPE. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276703 Nr: 6329-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fl. 97 e em cumprimento 

à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) 

da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, praticando o 

que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC), 

bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos a fim 

de que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 485, § 

1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20967 Nr: 110-46.2003.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORBERTO BARUFFALDI - 

OAB:7983/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157510 Nr: 6108-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIO PUHL, IVOMAR GUILHERME TALHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221410 Nr: 11192-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTÔNIO GRIBLER JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 169-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281380 Nr: 10131-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA NUNES, ALISON ALAN DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 70, diante 

da certidão de fl retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo o 

silêncio como quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20075 Nr: 3315-20.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 340, 

diante da certidão de fl. retro, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a devolução da carta 

precatória para a avaliação e demais atos executórios, haja vista 

dificuldade na localização dos bens penhorados (fls. 305/306-verso, 312, 

319/328-verso), tal qual acerca da não-localização da esposa do 

executado (fls. 312 e 331/334).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116626 Nr: 6671-76.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 141, 

diante da certidão de fl. retro, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, informarem acerca da satisfação do seu 

crédito, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134296 Nr: 4361-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, ADEMAR MIGUEL 

RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 129, 

diante da certidão de fl. 191, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no 

prazo de 15 dias, informarem se houve o cumprimento integral do acordo, 

valendo o silêncio como quitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186319 Nr: 3735-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNYFER JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARA SUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 10.788, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 234, 

diante da certidão de fl. 236, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no 

prazo de 15 dias, informarem sobre eventual composição amigável ou 

interesse na oitiva de testemunhas, valendo o silêncio como inexistência 

de composição amigável e de interesse na oitiva das testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262869 Nr: 26872-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, apresentando o endereço atualizado da parte demandada, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254317 Nr: 20093-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236018 Nr: 2580-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 5057-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 
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retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169986 Nr: 11093-21.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON OELINTON DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, ULTRACENTER SISTEMAS DE 

RECUPERAÇÃO DE CREDITO E CONTACT CENTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:OAB/MT 

14.099

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138759 Nr: 9186-16.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 1906-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18808 Nr: 1496-48.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que para cumprimento do último parágrafo da decisão 

de fls. 370/370-verso será necessário a juntada de matrícula atualizada do 

imóvel registrada sob o nº 10.034, em razão de que a que se encontra 

juntada às fls. 284/285 é datada de 17.09.2013 e pode não retratar a 

condição atual do imóvel. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e para cumprimento da decisão de fl. 394, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

matrícula atualizada do imóvel penhorado nos autos registrado sob o nº 

10.034 do Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 11548 Nr: 1906-77.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA IRIS REGINATTO DE ARRUDA, AFONSO 

REGINATTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 Certifico e dou fé que para cumprimento do item III da decisão de fls. 

894/894-verso será necessário a juntada de matrícula atualizada do imóvel 

registrada sob o nº 13.223, em razão de que a que se encontra juntada às 

fls. 872/872-verso é datada de 15.06.2016 e pode não retratar a condição 

atual do imóvel. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e 

para cumprimento da decisão acima referida, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos matrícula 

atualizada do imóvel penhorado nos autos registrado sob o nº 13223 do 

Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198574 Nr: 13667-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. VELOSO & MATOS LTDA ME, ADRIANO 

MOTA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá manifestar 

sobre uma possível composição amigável, haja vista que a parte 

executada possui interesse em compor amigavelmente, como revela a 

certidão de fl. 119.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121044 Nr: 231-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR LUIZ ANDRADE, MARIA 

APARECIDA FERREIRA, RODRIGO APARECIDO ANDRADE, MARIANA 

ANDRADE, JULIANA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 
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OAB:15655-MT, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095/MT, ELIAS 

HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 OAB/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - 

OAB:10062/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221560 Nr: 11347-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR HENRIQUE PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do 

débito visualizado na vertente demanda, no sistema SerasaJud, como 

requerido à fl. 87.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192283 Nr: 8722-50.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 183/185-verso, em que a parte embargante 

pretende, em suma, a devolução do prazo para interposição de recurso, a 

verdade é que se trata de questão a ser dirimida no Juízo "ad quem". 

Afinal, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, o juízo de admissibilidade 

é realizado pelo próprio Juízo "ad quem", inclusive, no que se refere à sua 

tempestividade, como é o caso.

Logo, não pode este Juízo fazê-lo sob pena de usurpar a competência do 

Juízo "ad quem", de modo que, INDEFIRO o pleito em questão.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se fora apresentado recurso.

Caso apresentado, ENCAMINHE-SE ao Juízo "ad quem" para o respectivo 

juízo de admissibilidade, na forma do citado artigo 1.010, § 3º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272587 Nr: 3117-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFP, JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/O, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, efetuar o recolhimento da guia para expedição 

do formal de partilha, sendo uma página, juntando o comprovante nos 

autos para posterior retirada do referido documento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265280 Nr: 28660-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA, VALMIR DA 

SILVA OLIVEIRA, ELEN CRISTINA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSIMERI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar o alvará de autorização que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292704 Nr: 19205-37.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois não foi atribuído o valor da 

causa.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim sendo, intimem-se os procuradores das partes, para que emende a 

petição inicial e atribua o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269294 Nr: 312-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRSCZ, SUELLEN SOUZA E SILVA CARDOSO ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RICARDO ZANATA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107247 Nr: 5938-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERDL, GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 152, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114292 Nr: 4460-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLDS, ALADLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 136, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230359 Nr: 18790-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA LINO, JOAQUIM JULIANO LINO, 

VALDECI CÂNDIDO LINO, GERALDO MATUZINHO LINO, LUCIANO TEDORO 

LINO, GERALDO LINO DA SILVA, MARIA APARECIDA LINO FANTUCCI, 

FATIMA MARIA LINO SANTOS, MARIA DE FATIMA LINO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO CALISTO LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286865 Nr: 14684-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que, intimo o inventariante na pessoa de seu procurador, para 

manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288481 Nr: 15915-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSQ, EPFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda da petição inicial de fls. 20/21, posto que preenche os 

requisitos do art. 319 do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por William dos Santos Quidini e Érica 

Patrícia Ferreira Souza.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT (fl. 07), para que proceda com a competente 

averbação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221169 Nr: 11026-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA LAURENTINO DA SILVA, JUAREZ 

LAURENTINO DA SILVA, JOEL LAURENTINO DA SILVA, JENARIO 

LAURENTINO DA SILVA, JENE LAURENTINO DA SILVA FEITOSA, GENÉSIO 

LAURENTINO DA SILVA, GENIVAL LAURENTINO DA SILVA, SILVANA DE 

ARAUJO DA SILVA, ESPOLIO DE RONALDO LAURENTINO DA SILVA, 

ACLDS, GCALDS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE LAURENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 
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confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281946 Nr: 10582-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.37 a seguir 

transcrita:"Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM Juiz de Direito da Segunda 

Vara Cível e extraído dos autos acima identificado que me dirige ao 

endereço mencionado à Rua 46, contudo, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR e 

INTIMAR JAQUELINE CARLA DE BARROS ARAÚJO pelos motivos que se 

seguem. Estando no lote 01 da quadra 06, constatei que no terreno há 

duas edificações, numa delas reside o Sr. Lindomar da Silva, proprietário 

dos imóveis, na outra casa mora Jaqueline Lawanda Poluceno Pereira que 

está por ali há dois meses. Questionei o Sr. Lindomar acerca da citanda, 

mas ele respondeu que por ali passam diversos moradores e naquele 

momento não se recordava. Mas que acredita se tratar de uma antiga 

inquilina, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

056/2007, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a se 

manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276652 Nr: 6287-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 27, que designo o dia 

08/02/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280289 Nr: 9206-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 21/22 e 32, que designo o 

dia 08/02/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291028 Nr: 17845-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HMS, FMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 36/37, que designo o dia 

08/02/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286164 Nr: 14022-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, Juliana Bertoldo Muleta - OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 16/17, que designo o dia 

08/02/2019 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289428 Nr: 16587-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDSO, RDSO, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 17/18, que designo o dia 

08/02/2019 às 16h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291210 Nr: 17957-36.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 
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OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 64/65, que designo o dia 

08/02/2019 às 13h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291458 Nr: 18185-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291458.

 Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão, requerida por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Jamil Santana da Cruz, nos moldes 

autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 (incluído pela Lei 

13.043/2014).

 A parte Requerente informa que tramita na 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, ação de busca e apreensão 

em face da parte Requerida, tendo sido deferida naqueles autos a medida 

liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme 

decisão juntada às fls. 17/vº.

Aduz que o veículo foi localizado em Tangará da Serra – MT e, com 

amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte Requerente instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 07) e da 

decisão que deferiu a liminar (fls. 17/vº).

Diante disso, defiro a busca e apreensão, conforme pretendido pela parte 

Requerente, depositando o bem em mãos da parte Requerente, na pessoa 

de seu representante legal ou a quem ela indicar.

Cumpra-se, servindo-se a cópia deste como mandado.

 Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291263 Nr: 17973-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR BARIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291263.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 14h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, § 9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte autora tenha informado em não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265020 Nr: 28424-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Autos nº: 265020.

 Natureza: Ação Indenizatória.

 Requerente: Luciano Luis Becker Lorenzetti.

 Requerido: Mafre Seguros Gerais S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

em 22 de novembro de 2017 por Luciano Luis Becker Lorenzetti em face 

de Mafre Seguros Gerais S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que possui contrato de seguro de 

veículo com a parte requerida desde 2015, sendo que o pagamento 

inicialmente era efetuado através de débito em conta bancária mantida 

junto ao Banco do Brasil S/A.

 Seguiu narrando que em 2016 encerrou a conta bancária junto ao Banco 

do Brasil S/A, de modo que solicitou que o pagamento das parcelas do 

seguro fosse efetuado na conta bancária junto à Caixa Econômica 

Federal, o que foi procedido naquele ano.

 Asseverou que em 2017 ao renovar o seguro, efetuou o pagamento da 

primeira parcela através de boleto bancário, uma vez que não foi possível 

a alteração dos dados originários, o que ocorreria somente após a 

efetivação do novo contrato com o pagamento da primeira parcela.

 Aduziu que, mesmo tendo efetuado o pagamento da primeira parcela e 

solicitado a alteração dos dados bancários para pagamento das parcelas 

junto à Caixa Econômica Federal, no início do mês de julho de 2017, em 

razão de acidente de trânsito, acionou a parte requerida para cobertura do 

sinistro, o qual foi negado sob o argumento de que as parcelas estavam 

em atraso e posteriormente houve o cancelamento da apólice sem prévia 

notificação, sendo debitado em sua conta junto à Caixa Econômica Federal 

a parcela referente ao mês de agosto de 2017.

 Narrou que, em razão da negativa da cobertura pela parte requerida, teve 
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que arcar com os custos do reparo do veículo, o qual foi finalizado 

somente em 26 de setembro de 2017.

 Por conta disso, pugnou pela condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.705,05 e 

danos morais no valor equivalente a 10 salários mínimos.

 Pugnou também pela inversão do ônus da prova.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/50.

 A inicial foi recebida às fls. 51, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação.

 Às fls. 53 a parte requerida foi citada.

 Às fls. 54/115 a parte requerida apresentou contestação, sustentando a 

ausência do dever de indenizar, uma vez que o cancelamento do contrato 

ocorreu por inadimplência da parte autora.

 Sustentou, ainda, que não restou comprovado a ocorrência e a extensão 

dos danos.

 Às fls. 116/117 a conciliação restou infrutífera.

 A contestação foi impugnada às fls. 130/131.

 Às fls. 138 foi deferida a inversão do ônus da prova e determinada a 

especificação das provas pelas partes.

 Às fls. 139 e fls. 143 as partes requereram o julgamento antecipado da 

lide.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Não tendo a parte requerida alegado preliminares e não havendo 

questões prejudiciais a ser decididas, razão pela qual passo ao exame do 

mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 Trata-se de ação indenizatória decorrente de negativa de cobertura de 

seguro, referente a contrato de seguro de veículo, apólice nº 

0120063090731, com período de vigência entre 27/04/2017 a 27/04/2018 e 

pagamento do prêmio de forma parcelada por débito em conta.

 Alegou a parte autora que mesmo tendo solicitado a alteração da conta 

para débito das parcelas, a parte requerida negou a cobertura do sinistro 

ocorrido em julho de 2017, sob o argumento de que as parcelas estavam 

em atraso e posteriormente realizou o cancelamento do contrato sem 

prévia notificação.

 Por outro lado, a parte requerida sustentou que houve o cancelamento do 

contrato em razão da inadimplência da parte autora, de modo que esta 

tenta se beneficiar da própria torpeza, uma vez que não passaria 

despercebida a ausência de débito em sua conta por três meses de 

vultosos valores.

 Diante disso, verifico que restou incontroversa a contratação entre as 

partes, a inadimplência da parte autora referente às parcelas vencidas em 

junho e julho de 2017, bem como o cancelamento do contrato de seguro 

pela parte requerida, em razão da inadimplência.

 Nessa esteira, é certo que incumbia ao autor o controle de sua conta 

corrente com o fim de verificar o pagamento da parcela. No entanto, a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 

sentido de considerar abusiva a cláusula que permite a rescisão sem 

prévia notificação do segurado, tendo em vista que se a parte requerida 

comunicasse o autor da inadimplência da parcela que não havia sido 

debitada na conta, ele tomaria providências em realizar o pagamento de 

outras formas ou até através de boleto bancário como fez com a primeira 

parcela. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE 

COM VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E 

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS 

SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. 

EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Se os fundamentos do acórdão 

recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do 

recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir 

ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da 

parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 

não configurada" (AgInt no REsp n. 1.584.831/CE, Relator o Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 

2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, que 

concluiu: a) que a apólice de seguro cobria vários eventos, inclusive os de 

natureza imaterial; e b) que a impossibilidade de cancelamento do contrato 

de seguro automaticamente, sem notificação do segurado acerca do 

atraso no pagamento das parcelas, demandaria, necessariamente, 

interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo 

fático-probatório constante dos autos, providências vedadas na via 

estreita do recurso especial, conforme os óbices previstos nos 

enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 3. O acórdão 

recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte 

Superior, segundo a qual o atraso no pagamento de parcela do prêmio do 

contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto 

imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua 

constituição em mora. Portanto, inafastável a incidência da Súmula 83/STJ, 

aplicável também aos casos em que interposta a insurgência 

extraordinária com amparo na alínea a do permissivo constitucional. 4. 

Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo 

interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1032390/ES, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

22/08/2017, DJe 05/09/2017) (Original sem grifo)

 Diante disso, considerando que o cancelamento do contrato de seguro 

somente poderia ocorrer após a notificação do autor, entendo que é 

ilegítima a recusa da parte requerida em cobrir o sinistro.

 Isso porque, no caso dos autos, restou demonstrado que a comunicação 

da inadimplência da parcela 03 com vencimento em 04/07/2017 foi emitida 

em 19/07/2017 (fls. 48), ou seja após a data do sinistro em 08/07/2017 

(fls. 34).

Destaco, outrossim, que compete à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do 

que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do 

qual, como visto, não se desincumbiu ao deixar de comprovar a 

regularidade da rescisão do contrato de seguro antes da data do sinistro.

 Portanto, afigura-se indiscutível a obrigação da parte requerida em 

realizar a cobertura do sinistro, devendo ser acolhida a pretensão de 

ressarcimento do valor despendido para o conserto do veículo decorrente 

do sinistro.

 No caso dos autos, em que pese as alegações da parte requerida, 

entendo que a as notas fiscais do conserto, discriminando mão de obra e 

peças (fls. 42/43), constitui prova suficiente do prejuízo decorrente do 

sinistro, especialmente quando a parte requerida não traz qualquer 

elemento de prova de eventual excesso ou incompatibilidade do valor 

gasto pela parte autora.

 Assim, deve a parte requerida restituir as despesas com o conserto do 

veículo no valor de R$ 13.250,83, ficando autorizada a dedução da 

franquia no valor de R$ 3.845,68, como o próprio autor requereu, bem 

como o saldo remanescente do prêmio da apólice, referente às parcelas 

vencidas em 04/06/2017, 04/07/2017, 04/09/2017 e 04/10/2017 no valor 

total de R$ 4.072,08, uma vez que restou comprovado o pagamento das 

demais parcelas pelos documentos de fls. 28/29 e fls. 40.

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 In casu, além de não haver nos autos prova de lesão a direitos da 

personalidade ou à dignidade do autor, se trata de descumprimento 

contratual, o que por si só não é capaz de gerar transtorno e sofrimento 

indenizável.

Além disso, deve ser registrado que houve efetiva contribuição do autor 

no ocorrido ao não verificar a regularidade do pagamento das parcelas em 

sua conta corrente.

 Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 238 de 734



INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO SEGURO ORIGINAL E DO ENDOSSO. 

DÉBITO EM CONTA NÃO EFETIVADO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO, 

SEM A PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO E COM BASE EM POR 

CLÁUSULA CONTRATUAL. DISPOSIÇÃO ABUSIVA. COBERTURA DEVIDA. 

ABATIMENTO DO VALOR DO PRÊMIO NÃO ADIMPLIDO. DANO MORAL 

INEXISTENTE, PORQUE SE TRATA DE MERO DESCUMPRIMENTO DE 

CONTRATO, E PORQUE HOUVE CONTRIBUIÇÃO IMPORTANTE DO AUTOR, 

PESSOA FÍSICA, NO OCORRIDO, AO NÃO CUIDAR DAS CONTAS 

CORRENTES E DO ADIMPLEMENTO DO SEGURO. NÃO OCORRÊNCIA DE 

HIPÓTESE DE ABALO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Recurso Cível Nº 

71005531074, Quarta Turma Recursal Cível, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 26/06/2015) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para condenar a parte requerida a requerida a restituir o valor de R$ 

5.333,07 (R$ 13.250,83 - R$ 3.845,68 - R$ 4.072,08), a título de 

indenização por danos materiais, incidindo-se taxa de juros segundo o 

percentual previsto no artigo 406 do CC, devido a partir da citação e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, 

ficando indeferido o pedido de dano moral.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do 

Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% 

para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do 

Código de Processo Civil).

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265254 Nr: 28648-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUALTER APARECIDO DE SOUZA FANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 265254.

 Natureza: Ação Revisional.

 Requerente: Gualter Aparecido de Souza Fantin.

 Requerido: Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação revisional com pedido de antecipação de tutela ajuizada 

em 24 de novembro de 2011 por Gualter Aparecido de Souza Fantin em 

face de Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A, ambos 

qualificados nos autos.

 A parte autora alegou, em síntese, que celebrou um contrato de 

financiamento garantido por alienação fiduciária junto à requerida para 

aquisição de um veículo com a importância financiada de R$ 38.355,05, o 

qual seria pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.412,81.

Seguiu narrando que houve cobrança a maior de um valor mensal de R$ 

99,81 em cada parcela, provenientes de juros remuneratórios 

capitalizados e em percentual acima da média de mercado, bem como 

encargos moratórios, pugnando pela exclusão dessas cobranças.

Pugnou ainda pela gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/37.

Às fls. 38/40 a inicial foi despachada, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e indeferido o pedido de depósito mensal das 

parcelas vincendas no valor incontroverso, a manutenção na posse do 

veículo e que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito.

 Foi indeferido, ainda, a inversão do ônus da prova.

Às fls. 41-vº a parte requerida foi citada.

Às fls. 45 a conciliação restou infrutífera.

Às fls. 55/78 a parte requerida apresentou contestação sustentando, em 

preliminar, a inépcia da inicial.

 No mérito, defendeu, em síntese, a regularidade do contrato de acordo 

com preceitos contratuais praticados por ela.

 Devidamente intimada, a parte autora deixou de impugnar a contestação, 

conforme certidão de fls. 81.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 84 a parte requerida 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 85.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Pois bem, cumpre-me, em primeiro lugar, apreciar a preliminar suscitada 

pela parte requerida.

 No que tange à preliminar de inépcia da inicial, analisando a petição inicial, 

verifico que a parte autora cumpriu com o disposto no § 2º do art. 330 do 

Código de Processo Civil, uma vez que apresentou laudo pericial 

apontando os valores controversos e incontroversos, enquanto que em 

relação ao disposto no § 3º do referido artigo, restou determinado no 

despacho inicial que o pagamento deveria ser feito ao credor.

 Por essa razão, afasto a preliminar arguida.

 Não havendo preliminares e questões prejudiciais a ser decididas, passo 

a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

 Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a cobrança a 

maior de um valor mensal de R$ 99,81 em cada parcela, decorrente da 

aplicação de juros abusivos, capitalização mensal dos juros e encargos 

moratórios.

 1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

Pois bem, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor, de 

fato, se aplica ao caso em tela.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, estando tal matéria inserida na Súmula 

297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”

 2 – Juros Remuneratórios

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da 

Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, 

da Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, 

in litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Também não houve comprovação de que os juros remuneratórios 

destoaram significativamente da taxa média de mercado apurada pelo 

Banco Central do Brasil, ônus que competia ao autor, por tratar-se de fato 

constitutivo de seu direito.

 Por essas razões, mantenho a taxa de juros contratada pelas partes.

3 – Capitalização de juros:

No tocante à capitalização dos juros, cumpre-me consignar que, se o 

contrato bancário foi confeccionado após a entrada em vigência da 

Medida Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida 

está a capitalização dos juros mesmo que diária, desde que pactuada e 

após a publicação da mesma, o que ocorreu em 31 de março de 2000. 
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Neste sentido colaciono os seguintes julgados:

“Cobrança saldo devedor de contrato de cheques especial e capital de 

giro inexistência de limitação da taxa de juros em 12% a.a., admitida a 

capitalização mensal/diária por se tratar de contrato posterior à MP 

1963-17/2000, reiterada pela MP 2170-36/2001, com expressa 

contratação - admissibilidade da cobrança da comissão de permanência, 

vedada apenas a cumulação com demais encargos de inadimplência 

entendimento consolidado pela Súmula 472 do STJ sentença de parcial 

procedência tão-somente para reduzir o percentual dos juros aos limites 

do efetivamente contratado recursos do banco autor e dos réus 

improvidos. ”  (TJ-SP -  APL:  00081752620058260028 SP 

0008175-26.2005.8.26.0028, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 

25/11/2014, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/12/2014) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA 

CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. - A capitalização de juros em 

periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos firmados após 31 

de março de 2000, desde que expressamente contratada (MP n. 

1.963-17/2000 e MP 2.170-36/2001). - Tratando-se de contrato de cheque 

especial, a utilização do limite de crédito importa na incorporação dos juros 

ao capital, autorizando sua cobrança diária, enquanto o saldo devedor se 

encontrar em aberto.” (TJ-MG - AC: 10024095110656001 MG, Relator: 

José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2013) (grifo nosso)

Assim, a previsão da incidência de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal estabelecida de forma expressa e clara no contrato 

é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva contratada.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança capitalizada dos 

juros, já que houve pactuação pelas partes.

 Diante do reconhecimento de que não existe ilegalidade na capitalização 

mensal/diária de juros, uma vez que pactuada, torna-se irrelevante a 

discussão acerca da utilização da Tabela Price no contrato em questão. 

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL 1. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO.- 

ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA. - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

EXPRESSA PACTUAÇÃO.REGULARIDADE - APELAÇÃO CÍVEL 2. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA 

MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO/ REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. - SUCUMBÊNCIA. 

ADEQUAÇÃO. 1. Não se insurgindo a parte contra decisão de julgamento 

antecipado, em momento oportuno, preclusa está a matéria. 2. A utilização 

da tabela price implica na capitalização de juros, quando expressamente 

contratada a capitalização possível sua utilização. 3. É permitida a 

cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que 

expressamente pactuada, o que 2 ocorre quando a taxa anual de juros 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4. Quando expressamente 

pactuados os juros remuneratórios e ausente prova da abusividade, não 

se aplicação a taxa média de mercado. 5. Falta interesse recursal quando 

a parte recorre de ponto em que obteve êxito. 6. Diante da parcial 

procedência do recurso 2, o ônus de sucumbência deve ser readequado. 

Apelação Cível 1 desprovida. Apelação Cível 2 parcialmente conhecida e 

parcialmente provida. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1412812-0 - Região 

Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar 

Bellio - Unânime - - J. 03.02.2016).

 Ademais, não há ilegalidade na utilização da Tabela Price, sendo que sua 

utilização não implica em anatocismo, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 

FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tema dos autos sujeita-se ao 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista 

do contrato firmado entre as partes, a teor do disposto no art. 3º, § 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. O colendo Superior Tribunal de 

Justiça pacificou o entendimento de que a capitalização mensal de juros é 

permitida desde 31 de março de 2000, data da publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada. 3. Não há ilegalidade na adoção da 

Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas 

prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra 

parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre 

juros. Além disso, sua aplicação estabelece parcelas fixas no contrato de 

financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do 

contrato, fique ciente de suas obrigações. 4. Na hipótese, em caso de 

mora não há incidência da comissão de permanência, mas, tão somente, a 

cobrança dos juros moratórios e remuneratórios e da multa moratória. 5. 

Recurso desprovido”. (TJDF. APC 20110111650408. 5ª Turma Cível. 

Relator: Josaphá Francisco dos Santos. Julgamento: 03/02/2016. DJE : 

16/02/2016 . Pág.: 200). (g.n.).

REVISIONAL. Contrato de Financiamento. Veículo. CDC. Juros. 

Capitalização. Tabela Price. Comissão de Permanência. 1. A subsunção 

das instituições financeiras ao CDC (Súmula 297, do STJ), não implica 'a 

priori' nulidade de pleno direito de cláusulas livremente pactuadas, desde 

que não haja nada que mitigue os princípios da autonomia de vontade e da 

obrigatoriedade. 2. Inexiste limitação constitucional dos juros contratuais à 

taxa de 12% ao ano, considerando que o Art. 192, § 3º da CF foi 

revogado e, quando em vigor, não era autoaplicável. Sumula Vinculante nº 

7. 3. Admite-se a capitalização de juros em contratos firmados 

posteriormente à edição das Medidas Provisórias nº 1.963/2000 e 

2.170/2001, com previsão expressa dos juros mensais e anuais 

contratados (Recurso Especial Repetitivo nº 973.827 - RS - 

2007/0179072-3) – como ocorreu, "in casu". 4. Inexiste anatocismo na 

Tabela Price, posto que esta constitui um sistema de amortização; ainda 

que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês 

a mês ao curso do contrato de financiamento. 5. A incidência de comissão 

de permanência só se justifica se limitada à taxa contratada (soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios) e desde que não cumulada com 

correção monetária, juros remuneratórios e moratórios e multa contratual 

(Súmulas 30 e 472 do STJ). Limitação determinada. Recurso provido, em 

parte. (TJSP. APL 00765846620048260100. 18ª Câmara de Direito Privado. 

Relator: William Marinho. Julgado em 13/05/2015. Publicado em 

18/052/2015).

 Assim, não há que se afastar a utilização da Tabela Price.

4 – Encargos moratórios:

 Analisando os autos, verifico que não houve comprovação por parte do 

autor de que houve a cobrança de encargos moratórios durante o período 

de normalidade, ônus que lhe competia, por tratar-se de fato constitutivo 

de seu direito.

 Por essa razão, não há valores a ser restituídos.

 5 – Cobrança a maior de um valor mensal de R$ 99,81 em cada parcela:

Analisando os autos, verifico que o cálculo apresentado pelo autor às fls. 

25/26 não representa o que foi efetivamente ajustado entre as partes.

 Isso porque, além de não ter sido reconhecida as abusividades 

apontadas pelo autor, o recálculo levou em conta apenas a incidência de 

juros simples mensais de 1,61% sobre o valor total financiado, sem 

considerar o custo efetivo total (CET) de 2,11% a.m. e 28,98% a.a., taxa 

que corresponde a todos os encargos e despesas da operação, 

englobando não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos e 

outras despesas.

 Portanto, não há que considerar o recálculo apresentado pelo autor.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO -APLICAÇÃO DAS 

DISPOSIÇÕES DO CDC – ABUSIVIDADE, TODAVIA, NÃO VERIFICADA – 

CÁLCULO EFETUADO PELO AUTOR QUE CONSIDEROU SOMENTE A 

INCIDÊNCIA DOS JUROS CAPITALIZADOS MENSAIS SOBRE O VALOR DO 

PRINCIPAL, SEM INCLUIR AS DESPESAS INTEGRANTES DO CUSTO 

EFETIVO TOTAL (CET) - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação 

0008584-77.2014.8.26.0483; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão 

Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 

3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 

17/11/2015)

 6 – Do afastamento da mora:

Em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 

1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a 

seguinte:

“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na 

contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;
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(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios 

abusivos na contratação.”

In casu, não foi constatada nenhuma abusividade durante o período da 

normalidade do contrato apresentado, de modo que os efeitos da mora 

não devem ser afastados.

 7 – Consignação:

Quanto ao mérito do pleito consignatório, não assiste razão a parte autora, 

já que não provou ter havido recusa sem justa causa em receber o valor 

do débito pela parte requerida, dando a devida quitação, ônus que lhe 

incumbia a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

Logo, interpretando a contrário senso o disposto no art. 335, inciso I, do 

Código Civil, concluo ser incabível a consignação, vez que não 

configurada nenhuma das hipóteses legais:

 “Art. 335: A consignação tem lugar:

 I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o 

pagamento, ou dar quitação na devida forma;”

Por conseguinte, entendo que deve ser julgado improcedente o pedido 

consignatório formulado na inicial, por falta de justa causa.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato 

objeto dos autos.

 A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes 

traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% do valor atualizado da 

causa, condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 

5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de 

justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290042 Nr: 17088-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. FINANCEIRA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290042.

Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Fábio Gomes Pereira em desfavor de BV Financeira S/A, 

ambos qualificados na inicial.

Em síntese, alega a Requerente que realizou um financiamento junto à 

Requerida para aquisição de um veículo, tendo o mesmo sido alienado 

fiduciariamente.

Aduz que após a aprovação do bem pela financiadora e a devida 

assinatura do recibo, deu entrada ao processo de transferência do bem, 

momento no qual foi surpreendido com uma restrição no estado de Goiás 

que impossibilitou a realização da transferência.

Segue narrando que procurou pela pessoa que lhe vendeu o veículo e 

desfez o negócio, ante a impossibilidade de transferência, devolvendo-lhe 

o veículo.

Alega que procurou a financiadora Requerida e informou o ocorrido, tendo 

quitado o financiamento e solicitado o cancelamento do gravame.

Afirma que apesar de ter quitado o financiamento, a Requerida não 

cancelou o gravame, informando que deveria ser solicitado judicialmente.

Assim, pugna, em sede de antecipação de tutela, pelo cancelamento do 

gravame.

Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como 

indenização por danos morais.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/27.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para compelir 

a Requerida a proceder ao cancelamento do gravame.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que não estão 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela 

antecipada pleiteada, haja vista que não há comprovação da existência de 

gravame realizado pela Requerida no veículo que foi alienado 

fiduciariamente no contrato firmado.

Outrossim, verifico que não está demonstrado que todos os débitos 

tenham sido quitados, eis que o boleto de fls. 27 não faz menção ao 

contrato de fls. 21/22, nem mesmo que a Requerida tenha se negado a 

realizar a baixa do gravame, caso esse tenha sido gravado no veículo.

Ante o exposto, concessa data venia, verifico que não está comprovado o 

requisito da probabilidade do direito, razão pela qual indefiro o pedido de 

tutela de urgência postulada.

Ressalto, porém, que após a contestação este Juízo poderá reapreciar a 

questão caso seja trazido elemento de convicção novo para os autos.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de novembro de 2018, às 15:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 
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aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, compulsando aos autos, verifico que a Requerente não informou o 

valor pretendido a título de danos morais, devendo, assim, quantificar 

expressamente o valor almejado, conforme art. 292, V, do Código de 

Processo Civil.

Assim, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, devendo, ser for o caso, corrigir o valor da causa.

Registro ser do meu convencimento que a falha acima não impede a 

análise da tutela de urgência formulada.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257958 Nr: 23171-42.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES PEREIRA, ELISAMAR RODRIGUES 

PEREIRA, ADAIR PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Autos nº: 257958.

Natureza: Cobrança.

Requerente: Marcio Rodrigues Pereira e Outros.

Requerida: José Valentim Santos de Queiroz.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de reparação civil ajuizada por 

Marcio Rodrigues Pereira, Elisamar Rodrigues Pereira e Adair Pereira 

Neves em desfavor de José Valentim Santos de Queiroz, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 115, comunicaram 

a composição de um acordo, requerendo a sua homologação e extinção 

do feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários conforme acordado, quanto as custas remanescentes, ficam 

as partes dispensadas do pagamento destas, nos termos do art. 90, § 3º, 

do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131519 Nr: 1253-89.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN RAFAEL PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RENATO CASALE MAURO, 

RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 131519.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 530/534. Proceda-se a conversão da 

ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287062 Nr: 14819-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287062.

Vistos,

Despachado com atraso em razão do acúmulo de trabalho, sendo certo 

que este Magistrado está atuando como juiz cooperador na 4ª Vara desta 

Comarca, nos termos do Provimento 5/2018-CM.

Pois bem. Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, 

às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, § 

9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
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negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 15726-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA SALTON MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288239.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292203 Nr: 18767-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI LEOCADIO GALIAZI, JDC.JANDAIA DO SUL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA LEOCADIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LOPES DE DEUS - 

OAB:OAB/PR 47.792, JOABI MARTINS - OAB:OAB/PR 40.176, RICARDO 

CÉSAR BASSETO - OAB:OAB/PR 64.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 292203.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292348 Nr: 18938-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PONTA GROSSA-PR, GILBERTO GRUB ERKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREA SANTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO GLIZT - 

OAB:OAB/PR 12.019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 292348.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173679 Nr: 15436-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE, JOACIR JOLANDO 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Autos nº: 173679.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 237, determino a suspensão da execução por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283464 Nr: 11842-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENA RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 283464.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Marilena 

Rodrigues Soares em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, ambas qualificadas na inicial.

Às fls. 57/59 foi determinada à emenda da inicial, para apresentação de 

prévio requerimento administrativo.

Às fls. 64/66 a parte Requerente informou que por diversas vezes 

cumpriu as exigências solicitadas pela Requerida, contudo, o processo 

administrativo ainda não foi julgado, havendo novas exigências de 

documentos pela Requerida.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Entendo que no presente caso está caracterizado o interesse 

de agir, tendo em vista a existência de pretensão resistida, diante da 

demora excessiva e/ou exigência de documentação incompatível ou 

desnecessária na esfera administrativa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO - 

SEGURO DPVAT - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO - PRAZO 

SUPERIOR A 30 DIAS DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

NAS ALÍNEAS A) E B) DO § 1º DO ART. 5º DA LEI 6.194/74 - INTERESSE 

DE AGIR - PRESENÇA. 1. Segundo a atual jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, nas demandas ajuizadas após 03/09/2014, data da 

sessão de julgamento do RE 631.240-RG, o exercício do direito de ação 

depende do prévio requerimento administrativo pela parte autora, não 

havendo nessa exigência ofensa ao art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, já que não se fala em esgotamento da via administrativa; restando 
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configurado o interesse de agir superveniente quando apresentada a 

contestação de mérito da pretensão autoral. 2. Acrescente-se que, no 

caso de ação de complementação da indenização do seguro DPVAT, 

dispensa-se o prévio requerimento administrativo da diferença pleiteada 

em juízo, pois a seguradora requerida já pagou o valor que entende 

correto, não sendo razoável que o beneficiário reitere seu requerimento 

antes do ajuizamento da ação. 3. Resta configurado o interesse de agir da 

parte autora que, apesar do requerimento administrativo da indenização do 

seguro DPVAT, não obtém resposta da seguradora no prazo de 30 dias 

da entrega dos documentos relacionados nas alíneas a) e b) do § 1º do 

art. 5º da Lei 6.194/74.” (TJ-MG - AC: 10372160039718001 MG, Relator: 

Otávio Portes, Data de Julgamento: 09/02/2017, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017)

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR - 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. É necessária a formulação de prévio 

requerimento administrativo e sua recusa para que se configure o 

interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro 

DPVAT, salvo no caso de demora injustificada na resposta. Quando a 

demanda se trata de complementação de indenização, dispensa-se a 

necessidade de comprovação da negativa.” (TJ-MG - AC: 

10271160007370001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

16/09/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/09/2016)

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 

de dezembro de 2018, às 13 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, embora a parte autora tenha informado que não há 

interesse na designação de audiência de conciliação, conforme 

estabelece o § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287060 Nr: 14817-91.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287060.

Vistos,

Despachado com atraso em razão do acúmulo de trabalho, sendo certo 

que este Magistrado está atuando como juiz cooperador na 4ª Vara desta 

Comarca, nos termos do Provimento 5/2018-CM.

Pois bem. Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, 

às 16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, § 

9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152881 Nr: 1543-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, 

SALVADOR POMPEU & BIANCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA 

MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA, SILVANA MARIA VIZZOTO 

VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A, 

JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT, POLLIANA 

ELENA VARNIER - OAB:54569/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT

 Autos nº: 152881.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Espolio de Sergio Evaristo Varnier e Outros.

 Executado: Manoel Afonso de Almeida.

Vistos,
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 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Espolio de Sergio 

Evaristo Varnier, Silvana Maria Vizzoto Varnier, Salvador Pompeu, 

Bianchini Advogados Associados e José Mauro Biachini Fernandes em 

desfavor de Manoel Afonso de Almeida, Creuza Zamith Afonso de 

Almeida e Espolio de Sergio Evaristo Varnier, Silvana Maria Vizzoto 

Varnier, visando o recebimento de honorários sucumbenciais.

 Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 629/630 e fls. 

630-vº/631, informaram a composição amigável, de modo que, às fls. 634 

e fls. 637, informaram que o acordo foi devidamente cumprido, bem como 

a parte Salvador Pompeu e Bianchini Advogados Associados requereu a 

expedição de alvará para levantamento de valores.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Considerando que as partes efetuaram o pagamento do valor devido a 

título de honorários sucumbenciais umas às outras, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Outrossim, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados às 

fls. 615-vº/616, em favor de Salvador Pompeu, Bianchini Advogados 

Associados, a serem creditados na conta bancária indicada às fls. 637.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Esclareço ainda que deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 

da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Custas remanescentes, se houver, na modalidade pró-rata, em 

conformidade com o §2º do art. 90, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262274 Nr: 26448-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA, JOSE 

VALTER DE JESUS SILVA, LUCLECIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 262274.

Vistos,

A citação por edital tem lugar quando a parte executada não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de 

localização da mesma, haja vista que a citação editalícia é medida extrema 

e que só deve ser utilizada como último meio de chamamento do réu ao 

processo.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de citação editalícia da parte executada, 

eis que não esgotadas as possibilidades de localização pessoal desta.

Por conseguinte, registro que foi procedido busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud (fls.61/64), a qual restou frutífera.

 Assim, proceda-se a citação da parte executada nos endereços obtidos 

junto ao Bacenjud.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208639 Nr: 928-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANE APARECIDA BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE QUADRILHAS 

JUNINAS E GRUPOS FOLCLORICOS - CONAQJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 208639.

Vistos,

Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil.

 Para tanto, intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo 

atualizado do débito.

 Feito isto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Após, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado para 

requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220920 Nr: 10847-54.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIVA GOMES CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220920.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197950 Nr: 13103-04.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 
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OAB:OAB-RJ 135.506

 Autos nº: 197950.

 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 622/649. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito devidamente atualizado, devendo a intimação observar a regra do § 

2º do art. 513 do CPC, bem como cumprir com a condenação em relação à 

obrigação de fazer.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142843 Nr: 2304-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RUIZ DA SILVA, CELSO ROBERTO 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO TARGINO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta)dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292816 Nr: 19278-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.DIAMANTINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASETTA FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 10, a autora não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, bem como para 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165964 Nr: 5022-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO JOSE SANINI, VANIA LUCIA SANINI, 

CRISTIANO SANINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que intimo a parte executada para efetuar o pagamento do 

montante de R$ 456.086,43 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência de multa de 10%, bem como de honorários também de 10%.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216980 Nr: 7477-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 216980.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso em 

face de Sl Engenharia e Arquitetura Ltda, Lana Cardoso Ribeiro Lourenço 

e Sergio Henrique Lourenço.

 Realizado alguns atos processuais, às fls. 145/147 foi efetuado o 

bloqueio on line de numerários das contas bancária da executada Lana 

Cardoso Ribeiro.

 Por conta disso, a parte executada às fls. 148/164 pugnou pela liberação 

dos valores sustentando a impenhorabilidade dos valores por se tratar de 

salário recebido na qualidade de professora da Universidade de Cuiabá, 

referente ao primeiro semestre de 2018.

 Às fls. 165/168 a parte exequente sustentou que os documentos 

apresentados não são suficientes para demonstrar a impenhorabilidade 

dos valores.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do extrato do Bacenjud juntado às fls. 145/147, no 

dia 03/07/2018 foi indisponibilizado da conta bancária da executada Lana 

Cardoso Ribeiro, o montante de R$ 3.872,51.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta 

bancária era proveniente de salário.

 O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil estabelecem que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º;”
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 Pois bem, analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela 

parte executada não merece ser acolhida.

 Isso porque, o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos 

da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no caso, não foi 

demonstrado satisfatoriamente, haja vista que embora a parte executada 

tenha apresentado demonstrativos de pagamento mensal na qualidade de 

professora da Universidade de Cuiabá, não restou demonstrado por meio 

de extrato bancário ou outro documento, que o valor bloqueado seria 

proveniente daquela remuneração. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃOAO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E DE SALDO DE 

POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO 

FORA REALIZADA SOBRE PARCELA DE REMUNERAÇÃO OUEM CONTA 

POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE INCABÍVEL – RECURSOCONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. Nada obstante seja vedado promover a constrição de 

saldo de remuneração (art. 649, IV, do CPC) e de saldo de poupança, 

equivalente a 40 vezes o salário mínimo vigente (art. 649, X, do CPC), 

deixando o devedor de demonstrar, por meio de extrato bancário ou outro 

documento, que o valor penhorado foi realizado em conta-poupança e 

sobre parcela do salário, incabível se torna o reconhecimento da 

impenhorabi l idade.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento Nº 

1411652-97.2015.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: DES. MARCO 

ANDRÉ NOGUEIRA HANSON, Julgado em 10/11/2015, Publicado em 

11/11/2015) (Original sem grifo)

 Portanto, entendo que deve ser indeferido o pedido de impenhorabilidade, 

uma vez que não há comprovação nos autos de que o valor bloqueado é 

proveniente de salário.

 Ante o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade formulada às fls. 

148/152 e converto a indisponibilidade em penhora, procedendo a 

transferência do valor à conta única.

Por fim, defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados via 

BACENJUD às fls. 145/147.

 Para tanto, deverá ser observado o disposto no Provimento nº 

68/2018-CNJ, devendo esta decisão ser publicada, sendo certo que o(s) 

alvará(s) poderá(ão) ser expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284272 Nr: 12452-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, CASA DO ADUBO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE GARUZZI 

BARCELLOS - OAB:18.836-ES, ROBERTA BORTOT CESAR - 

OAB:258.573-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão negativa de fl. 43, considerando que o 

oficial de justiça solicita diligência para atos futuros, intimo a requerente 

para se manifestar no prazo de 5 dias, ficando advertida que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233324 Nr: 22164-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FELIPE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 233324.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211199 Nr: 3017-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA MATO GROSSO LTDA, REINALDO 

VILELLA BONZANINI, VILMA VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Autos nº: 211199.

 Vistos,

 Às fls. 306/315 foi realizada a avaliação dos imóveis penhorados, de 

acordo com o termo de penhora e depósito de fls. 262/263, totalizando 25 

imóveis, todos matriculados no CRI de Tangará da Serra-MT.

 A parte Executada, às fls. 317/322, apresentou impugnação à avaliação 

de 14 imóveis, alegando que não foi considerada na avaliação realizada 

pelo Oficial de Justiça, a localização dos imóveis, juntando aos autos, para 

tanto, 02 laudos de avaliação, requerendo, por fim, a realização de nova 

avaliação.

A parte Exequente, às fls. 327, concordou com a avaliação apresentada 

pela parte Executada e requereu a imediata realização de hasta pública.

 É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Verifico que a parte Executada, às fls. 317, impugna 

especificamente apenas a avaliação de 14 imóveis do auto de avaliação 

realizado pelo Oficial de Justiça, às fls. 306/315, de um total de 25 imóveis 

que foram avaliados.

Em sua impugnação à avaliação, a parte Executada juntou dois laudos de 

avaliação referentes aos 14 imóveis, às fls. 318/320 e 320/vº-322, sendo 

que neste último os imóveis foram avaliados em valor maior.

O banco Exequente, por outro lado, às fls. 327, concordou com as 

avaliações apresentadas pela parte Executada, requerendo a imediata 

realização de hasta pública.

Assim sendo, diante da discordância fundamentada da parte Executada 

tão somente com relação à avaliação de 14 imóveis, e tendo o Exequente, 

por outro lado, concordado com a avaliação apresentada, entendo que 

não é o caso para realização de uma nova avaliação.

Isso porque, dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil que:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro 

na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou 

diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira 

avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III 

do caput deste artigo”.

 Assim, não se fará nova avaliação dos mesmos bens, salvo nas 

hipóteses acima estabelecidas.

 Nos presentes autos não vislumbro a ocorrência de qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 873 do CPC a ensejar a realização de nova 

avaliação, principalmente porque o laudo realizado pelo perito judicial está 

fundamentado, tendo indicado o método utilizado para alcançar o valor 
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apurado, de modo que não há razão para desconsiderá-lo.

 Desse modo, em razão de não restar demonstrada nenhuma das 

hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, entendo não 

há motivos para realização de nova avaliação.

Nesse sentido, considerando que a execução se realiza no interesse do 

credor, e tendo em vista que a parte Exequente, repisa-se, concordou 

com a avaliação apresentada pela parte Executada quanto aos 14 dos 

imóveis impugnados, entendo por bem homologar tanto o auto de avaliação 

realizado pelo Oficial de Justiça, com relação aos imóveis avaliados e não 

impugnados, quanto o auto de avaliação de maior valor (fls. 

320-verso/322) apresentado pela parte Executada, referente aos 14 

imóveis.

Desta forma, para maior compreensão temos o seguinte:

Avaliação Oficial de Justiça (fls. 306/315) – Quanto aos imóveis não 

impugnados Avaliação dos Executados (fls. 320-vº/322) – Quanto aos 14 

imóveis impugnados

Lotes 07 - 16, quadra 53; (10 imóveis) Lotes 01 - 06, quadra 53; (06 

imóveis)

Lote 04, quadra 60; (01 imóvel) Lotes 11 - 15, quadra 59; (05 imóveis)

 Lotes 01 - 03, quadra 60; (03 imóveis)

 Ante o exposto, homologo o auto de avaliação de fls. 306/315 e 

320-verso/322.

 Por fim, não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro 

ou realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações acima, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178338 Nr: 20462-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PRADO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Autos nº: 178338.

 Vistos,

 Às fls. 223 foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir.

 Às fls. 224 e fls. 225 as partes requereram a produção de prova oral.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, defiro o pedido de retificação do polo passivo da ação, para 

constar Yasuda Marítima Seguros S.A., devendo ser providenciado as 

alterações necessárias junto ao distribuidor e capa dos autos.

 Não tendo a parte requerida alegado preliminares e não havendo 

questões prejudiciais a serem decididas, sendo as partes capazes e 

legítimas, razão pela qual declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva de testemunhas, devendo 

ser observado que as partes já apresentaram o rol.

Registro que por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos 

controvertidos: a) a causa do sinistro; b) a responsabilidade, ou não, da 

parte requerida em suportar os prejuízos decorrentes do sinistro; c) a 

necessidade de contratar serviço de terceiro para realizar a colheita da 

soja.

 Assim, para produção da prova oral designo audiência de instrução e 
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julgamento para o dia 27 de novembro de 2018, às 14:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290844 Nr: 17684-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO PABLO DE SOUZA AGUILEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290844.

Vistos,

A parte Requerente, às fls. 35/38, pugnou pela reconsideração da decisão 

de fls. 32/34, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão 

de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, juntando aos autos os 

documentos de fls. 39/47.

Sustenta o Requerente que a Requerida não lhe encaminhava os boletos 

com data de vencimento para todo dia 18, motivo pelo qual tinha que 

solicitar, sendo alguns boletos pagos posteriormente ao dia previsto no 

acordo.

Alega ainda que a Requerida lhe encaminhou um e-mail informando que foi 

identificado o pagamento das parcelas referentes aos meses de janeiro e 

fevereiro de 2018, tendo as mesmas sido baixadas no sistema.

Por fim, pugna a parte Requerente pela concessão da tutela de urgência 

para que o seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, 

posto que preenchidos todos os requisitos necessários.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. In casu, a parte Requerente pugna pela reconsideração da 

decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que o seu nome seja 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido, diante dos novos documentos juntados às fls. 39/47, 

entendo que, por ora, se encontram preenchidos os requisitos 

necessários para concessão da tutela antecipada pleiteada, quais sejam, 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

 Isso porque a parte Requerente comprovou por meio dos documentos de 

fls. 39/44 o motivo pelo qual as datas de vencimento dos boletos 

referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2018 se distinguem das 

datas previstas na proposta de acerto de fls. 21.

Verifico que o boleto de fls. 41, relativo ao mês de janeiro/2018, foi 

processado em 19/01/2018, ou seja, após a data prevista no acerto para 

pagamento, razão pela qual o dia de vencimento foi prorrogado.

O mesmo entendimento se aplica ao boleto de fls. 44, quanto ao mês de 

fevereiro/2018, haja vista que foi processado um dia antes do vencimento 

previsto no acerto, em 17/02/2018, tendo também o prazo sido prorrogado.

Desse modo, diante do pagamento realizado pelo Requerente dos 

referidos boletos, dentro do prazo de vencimento, conforme fls. 25 e 26, 

entendo que, em sede de cognição sumária, a inscrição de seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito é indevida.

Outrossim, levando-se em consideração a resposta da Requerida juntada 

às fls. 45/46, informando que identificou o pagamento das parcelas do 

acordo para os meses de janeiro e fevereiro de 2018, bem como que 

realizou a baixa no sistema, encontra-se demonstrada a probabilidade do 

direito do Requerente para concessão da tutela.

Além do mais, o perigo de dano também se encontra evidenciado, uma vez 

que a inscrição do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito acaba por lhe trazer prejuízos no mercado consumidor.

Diante do exposto, com fulcro no art. 296 do Código de Processo Civil, 

acolho o pedido de reconsideração da decisão de fls. 32/34, e defiro a 

tutela de urgência postulada para determinar que a empresa Requerida 

realize a baixa imediata das inscrições do nome do Requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor 

da causa.

Por fim, cumpra-se as determinações da decisão de fls. 32/34, quanto ao 

depósito consignatório e audiência de conciliação, com os demais atos 

processuais subsequentes.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185276 Nr: 2921-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PRADO MAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 185276.

 Vistos,

 Certifique a Sra. Gestora o decurso de prazo recursal e, após

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272946 Nr: 3381-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERIO ANDRADE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANNA DUARTE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 272946.

Vistos,

 Diante do aditamento da inicial de fls. 30, necessário se faz a citação da 

parte Requerida.

Verifico, contudo, que a carta de citação encaminhada à Requerida às fls. 

32 retornou pelo motivo “mudou-se”. Desse modo, antes de designar 

audiência de conciliação, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informar novo endereço para citação da Requerida.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234494 Nr: 299-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAMERA, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, Merilly Lais Savan Soares - OAB:OAB/MT 21.474

 Autos nº. 234494.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120707 Nr: 10608-94.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 120707.

Vistos,

Tendo em vista o petitório de fls. 175, determino que seja realizada a 

citação da parte Executada por meio de Carta com AR.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64012 Nr: 5549-96.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A

 Autos nº. 64012.

Vistos,

Inicialmente, intime-se a parte exequente para indicar uma conta para 

depósito do valor bloqueado.

Feito isto, considerando que não houve impugnação da parte executada 

quanto ao valor bloqueado às fls. 133/236 via BACENJUD, defiro o 

levantamento, pela parte exequente, do valor que já se encontra 

depositado nesses autos, mediante a expedição de competente alvará.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Ademais, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar se 

pretende prosseguir com a execução do valor remanescente, devendo, 

para tanto, apresentar nova planilha de cálculo.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

memória atualizada do débito (devendo ser deduzido o valor penhorado), 

bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora, cientificando-a 

que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265583 Nr: 28875-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Autos nº: 265583.

Vistos,

Intime-se novamente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar cópia da matricula atualizada do imóvel, sob pena de devolução da 

presente missiva.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224555 Nr: 13845-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224555.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208168 Nr: 528-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUILSON LUIZ FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIESELA KURTZ, BERHARD KURTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 Autos nº: 208168.

 Vistos,

 Intime-se o douto patrono da parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente novo endereço de Aduilson Luiz Fontes, para 

devida efetivação da intimação pessoal, haja vista o retorno não 

satisfativo do AR de fls. 82 e certidão negativa de fls. 84, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284791 Nr: 12909-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ ADAMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284791.

 Vistos,

 Jaime Luiz Adames, às fls. 51/52, opôs embargos de declaração com 

efeitos infringentes em face da sentença de fls. 49/50, aduzindo a 

existência de contradição, pois na sentença constou a inexistência de 

custas, em razão da gratuidade da justiça, contudo, afirmou que não lhe 

foi concedido esse benefício, tendo sido recolhida as custas.

 Alegou também ser contraditória porque não mencionou na inicial que está 

discutindo na ação em trâmite na Comarca de Campo Novo do Parecis o 

pagamento das duplicatas, aduzindo que naquela ação apenas está 

discutindo o contrato de aquisição da máquina.

 Argumentou ainda existir contradição na sentença em razão do foro 

competente para processar a presente ação ser o de Tangará da 

Serra-MT, pois, independente do trâmite da ação, os títulos foram levados 

à protesto nesta Comarca.

 Por fim, requereu o acolhimento dos embargos para que a ação prossiga 

nesta Comarca ou, caso se mantenha a sentença embargada, requer seja 

declinado da competência para Campo Novo do Parecis-MT, remetendo-se 

os autos para aquela Comarca, a fim de evitar novo recolhimento de 

custas.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos. No entanto, no mérito, os 

presentes embargos merecem parcial acolhimento.

 Verifico a ocorrência de contradição na sentença embargada no ponto 

em que mencionou: “sem custas, face ao deferimento da gratuidade da 

justiça”, pois realmente esse benefício não foi deferido ao embargante, 

tendo as custas sido recolhidas às fls. 47/48.

 Assim, passo a eliminar a contradição acima, para constar na sentença 

embargada a seguinte determinação: “Eventuais custas remanescentes, 

pela parte autora”.

 No que tange a alegação de existência de contradição na sentença 

embargada, sob o argumento de que não teria mencionado na inicial que 

está discutindo na ação em trâmite na Comarca de Campo Novo do Parecis 

o pagamento das duplicatas, não merece prosperar, pois, conforme se 

extrai das fls. 05 da inicial, a parte embargante relatou o seguinte:

“Ocorre Excelência que o referido contrato de aquisição da referida 

máquina é objeto de litígio na ação redibitória c/c ressarcimento por danos 

materiais e morais, distribuída na Comarca de Campo Novo dos Parecis, 

conforme comprova a cópia da petição anexa e extrato de andamento 

processual, onde no conteúdo da petição inicial nota-se que o requerido 

discute também as despesas com compras de peças e serviços, ou seja, 

as duplicatas levadas ao cartório, também são objeto de litígio, não 

devendo ser cobradas neste momento e muito menos protestadas”. (grifo 

no original).

 Assim, não existe contradição nenhuma neste aspecto.

 Também não merece ser acolhida a alegação de contradição, em razão 

da alegação de que o foro competente para processar a presente ação é 

o de Tangará da Serra-MT, uma vez que as duplicatas foram protestadas 

nesta Comarca, pois nos termos do art. 54 do Código de Processo Civil, a 

competência relativa poderá ser modificada em razão da conexão ou 

continência.

 Logo, se já existe ação em andamento em que se pretende a nulidade do 

contrato de compra e venda da colheitadeira e dos gatos com peças e 

serviços (fls. 19), que ensejaram na emissão das duplicatas, o pedido de 

sustação do protesto deve ser formulado naquela ação, haja vista a 

identidade de causa de pedir.

 Ante o exposto, colho em parte os embargos de declaração de fls. 51/52, 

apenas para eliminar a contradição acima em relação ao pagamento das 

custas remanescentes, ficando rejeitado com relação as demais 

alegações, uma vez que não restaram demonstrados a existência dos 

vícios apontados.

 Por fim, rejeito o pedido para que seja declinado da competência para 

Campo Novo do Parecis-MT, com a remessa dos autos àquela Comarca, a 

fim de evitar novo recolhimento de custas, pois, o indeferimento da inicial 

se deu em razão da ausência de interesse de agir.

 Ademais, salvo melhor juízo, o pedido de sustação de protesto poderá ser 

formulado incidentalmente no processo já em trâmite, o que dispensa o 

recolhimento de novas custas processuais.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155375 Nr: 4000-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, CLAITON DA SILVA PEREIRA, 

MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINI RAMOS 

RODRIGUES - OAB:10509/MT

 Autos nº. 155375.

Vistos,

Às fls. 419 a parte Exequente pugnou pela citação com hora certa dos 

Executados Milena Krainovic Rizzardi e Eugenio Sgobi Neto, haja vista que 

apenas esses ainda não foram citados.

Isto posto, cumpre-me pontuar que a citação com hora certa prescinde de 

determinação judicial, cabendo ao próprio Oficial de Justiça tomar a medida 

em caso de suspeita de ocultação.

Assim, determino que seja realizada mais uma tentativa de citação dos 

Executados no endereço descrito às fls. 419/vº, pelo Oficial de Justiça.

Não sendo os Executados citados, caberá ao próprio Oficial de Justiça, 

independentemente de ordem judicial, averiguar se há elementos que 

autorizem a citação por hora certa, nos termos do art. 252 do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177686 Nr: 19769-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUNAVAM KARDECK COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 177686.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Omni S/A Crédito 

Financiamento e Investiento, em face de Dounavam Kardeck Coelho, 

ambos devidamente qualificados nos autos, buscando a apreensão do 

bem descrito na inicial, alienado fiduciariamente em garantia, justificando o 

pleito por se encontrar a parte requerida em mora.

 Deferida a liminar (fls. 34), o bem não foi localizado, sendo o autor 

intimado a manifestar (fls. 92).

 Às fls. 93 o autor pugnou pela conversão em ação de execução.

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora aditou a inicial para 

requerer a execução do crédito na forma do art. 829 e seguintes do 

Código de Processo Civil, sendo certo que a relação processual realmente 

ainda não foi angularizada.

 Assim, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, converto em 

execução e determino que a parte executada seja citada para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, devendo ser a mesma 

advertida de que o prazo para embargar é de 15 (quinze) dias, contados 

na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.
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Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, conforme 

requerido às fls. 93, desde já defiro a utilização do sistema BACENJUD 

para busca de dinheiro, de acordo com a regra do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Inexitosa a penhora online, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as tentativas de citação pessoal e com hora certa, deverá a 

parte exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151864 Nr: 470-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI NICODEMUS RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Autos nº: 151864.

 Vistos,

 Tendo em vista que o fundamento da sentença prolatada às fls. 213 foi a 

desistência e não homologação de transação, não se aplica o disposto no 

art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil, mas sim a regra prevista no 

caput.

Ademais, diante do petitório de fls. 223/224, intime-se o banco Embargado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o valor apresentado das 

custas processuais às fls. 216/vº, conforme procedimento descrito na 

certidão de fls. 217, sendo desnecessária a atualização do valor das 

custas finais.

Nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291984 Nr: 18610-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RAMAO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 291984.

Vistos,

Verifico que os presentes autos se tratam de Embargos à Execução.

Ocorre que, referido processo foi apensado de forma equivocada aos 

autos 158082, posto que possui partes e objeto distintos.

Assim sendo, verifico que o número único apresentado pela parte 

Embargante para distribuição por dependência desta ação é 

13535-63.2018.811.0055, sendo o seu código respectivo correto nº 

285585.

Desta forma, determino que o Cartório providencie o desapensamento da 

presente ação do feito 158082 e, por outro lado, apense-se ao processo 

de execução nº 285585, em trâmite nessa mesma vara.

Após, conclusos para análise.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277053 Nr: 6628-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, VALDUIR 

BUCMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY SIMIÃO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 17181-E, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13.451

 Autos n.º 277053.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 27 de novembro 

de 2018, às 17:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157816 Nr: 6408-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157816.

Natureza: Habilitação.

Requerente: Jeferson de Oliveira Gonçalves.

Requerido: Sonia Maria Braga de Oliveira Rothemann e outros.

Vistos,

 Trata-se de pedido de habilitação ajuizado por Jeferson de Oliveira 

Gonçalves em face de Sonia Maria Braga de Oliveira Rothemann, Raquel 

Braga Rothemann e Davi Braga Rothemann, alegando que promove 

embargos de terceiros contra Ricardo Lemos Rothemann, que veio a óbito, 

sendo a parte requerida, herdeiros do falecido.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada via DJe 

para efetuar o recolhimento do preparo da carta precatória de citação. 

Contudo, a advogada da parte autora informou às fls. 100, que seu cliente 

não procedeu com o pagamento das custas, mesmo advertido das 

consequências do descumprimento da determinação judicial.

 Às fls. 102 foi expedida carta de intimação para a parte autora dar 
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andamento ao feito, no prazo de 05 dias, com a advertência de que o 

processo seria extinto, sendo que o AR retornou às fls. 103 pelo motivo 

“desconhecido”.

Às fls. 105 foi expedido mandado de intimação, o qual restou infrutífero, 

tendo constado a informação de que o autor vendeu o imóvel há 

aproximadamente 03 anos.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, a advogada da parte autora informou que seu 

cliente não procedeu com o recolhimento do preparo da carta precatória.

 Por conta disso, foi tentada a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. No entanto, a carta de 

intimação foi devolvida pelo motivo “desconhecido” e o mandado de 

intimação com a informação de que o autor vendeu o imóvel há 

aproximadamente 03 anos.

 Assim, considerando que o endereço para o qual foi enviada a carta e o 

mandado de intimação é o mesmo indicado pela parte autora na inicial, 

entendo que deve ser considerada válida a intimação, porquanto não 

consta qualquer informação nos autos acerca da mudança de endereço.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - CONFIGURADO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VÁLIDA - MUDANÇA DE ENDEREÇO 

NÃO INFORMADA - ART. 267, III e § 1º DO CPC - REQUERIDO NÃO 

CITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ - SENTENÇA 

MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO Intimado o autor pessoalmente para 

promover o andamento do processo, bem como advertido pelo julgador do 

risco de extinção do processo, a sua desídia justifica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, III e § 1º do 

CPC/73. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado 

pelo autor na inicial, se não houve comunicação de eventual mudança de 

endereço, conforme o teor do art. 238 do CPC/73. Não se aplica a Súmula 

240 do STJ quando o requerido ainda não foi citado. Precedentes. (Ap 

111772/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) 

(Original sem grifo)

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105920 Nr: 4669-70.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RICARDO LEMOS ROTHEMANN, SONIA 

MARIA BRAGA DE OLIVEIRA ROTHEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JEFINHO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:8797A, VICTOR PIERUCCI DE 

SOUZA - OAB:12647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Autos nº: 105920.

 Vistos,

 Em razão do óbito do autor Ricardo Lemos Rothemann, os autos 

permaneceram suspensos, em razão da tramitação do pedido de 

habilitação em apenso, sendo que, nesta data proferi sentença de 

extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

 Diante do exposto, considerando que houve a renúncia do advogado da 

parte autora e que já decorreu prazo razoável do óbito do autor Ricardo 

Lemos Rothemann (fls. 09 dos autos em apenso – código 157816), 

intime-se pessoalmente a autora Sonia Maria Braga de Oliveira Rothemann 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, bem como promova a habilitação dos herdeiros do autor 

Ricardo Lemos Rothemann, haja vista que era esposa do mesmo, sob 

pena de extinção do processo.

 Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 108077 Nr: 6710-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RICARDO LEMOS ROTHEMANN, 

SONIA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA ROTHEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:8797A, VICTOR 

PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 Autos nº: 108077.

 Vistos,

 Considerando que proferi nesta data, sentença no pedido de habilitação 

em apenso (Código nº 157816) com fundamento no art. 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285740 Nr: 13634-85.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERRARINI, ELIANE APARECIDA STEIGER 

FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGUINALDO BALCONI, JOVITA 

FERREIRA BALCONI, ROBERLEI BRAZ BALCONI, AGUINALDO JOSE 

BALCONI, LEANDRO FERREIRA BALCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285740.

 Natureza: Obrigação de Fazer.

 Requerente: Luiz Carlos Ferrarini e outra.

 Requeridos: Espólio de Aguinaldo Balconi e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

ajuizada em 31 de julho de 2018 por Luiz Carlos Ferrarini e Eliane 

Aparecida Steiger Ferrarini em desfavor de Espólio de Aguinaldo Balconi, 

Jovita Ferreira Balconi, Roberlei Braz Balconi, Aguinaldo José Balconi e 

Leandro Ferreira Balconi, todos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 03 de setembro de 1999, a 

Sra. Evanete Steiger de Oliveira comprou do Sr. Aguinaldo Balconi, o 

imóvel constante no lote nº 08, quadra nº 25, localizada na rua 21, nº 

1223-S, bairro Santa Terezinha, na cidade de Tangará da Serra – MT, pelo 

valor de R$ 8.500,00.
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 Seguiu narrando que, em 30 de maio de 2014 a Sra. Evanete

 Steiger de Oliveira vendeu referido imóvel aos autores.

 Aduziu que em razão do falecimento do Sr. Aguinaldo e mesmo tendo 

efetuado o pagamento do imóvel, os filhos e a esposa do Sr. Aguinaldo 

não providenciaram a documentação necessária para a transferência do 

imóvel.

 Por conta disso, pugnou, em sede de tutela antecipada, que os requeridos 

fossem compelidos a outorgar a escritura pública definitiva do bem objeto 

da lide e, ao final a procedência da ação com a confirmação da 

antecipação de tutela.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/47.

 Às fls. 48 foi determinada a emenda da inicial para que fosse juntada a 

cópia do contrato assinado pelo Sr. Aguinaldo Balconi ou cópia da 

procuração que dava poderes para o filho representa-lo, bem como a 

regularização do polo passivo da demanda em caso de apresentação dos 

referidos documentos.

 Às fls. 50/52 a parte autora apresentou emenda a petição inicial 

informando que inexiste contrato de compra e venda assinado pelo Sr. 

Aguinaldo e procuração outorgando poderes para o filho, uma vez que 

aquele estava viajando à época da celebração do contrato e que após se 

mudou para outro estado em razão de doença, bem como requereu a 

retificação do polo passivo e do valor da causa.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pretende a parte autora com o ajuizamento da presente ação, compelir a 

parte requerida na adoção das medidas necessárias para o fim de cumprir 

a obrigação assumida em contrato, no sentido de outorga da escritura 

definitiva de venda e compra de imóvel.

 Contudo, às fls. 48, foi facultado à parte autora a emenda à inicial para a 

juntada da cópia do contrato assinado pelo Sr. Aguinaldo Balconi ou cópia 

da procuração que dava poderes para o filho representa-lo, por ser 

indispensáveis à propositura da presente ação.

A parte autora apresentou emenda às fls. 50/52, informando que inexiste 

contrato de compra e venda assinado pelo Sr. Aguinaldo e procuração 

outorgando poderes para o filho, uma vez que aquele estava viajando à 

época da celebração do contrato e que após se mudou para outro estado 

em razão de doença.

Portanto, a parte autora deixou de instruir a ação com documentos 

indispensáveis à propositura da ação, sendo que, mesmo após ser-lhe 

facultada a emenda da inicial para a juntada da cópia do contrato assinado 

pelo Sr. Aguinaldo Balconi ou cópia da procuração que dava poderes para 

o filho representa-lo, a providência não foi atendida.

Em outras palavras, os documentos juntados aos autos pela parte autora 

são insuficientes, porquanto o contrato apresentado às fls. 34/35 sem a 

cópia da procuração que dava poderes para o requerido Aguinaldo José 

Balconi representar seu pai Aguinaldo Balconi, não é hábil para o 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

 Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil e por consequência, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV e § 3º do Código de Processo Civil.

 Por fim, concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Sem honorários advocatícios, eis que a relação jurídico-processual não 

chegou a se angularizar.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270824 Nr: 1854-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270824.

 Vistos,

 A parte autora, às fls. 48, apresentou emenda a inicial, fazendo a juntada 

do instrumento de mandato dos sucessores de Valdemar Manrich.

 Contudo, não é possível verificar a legitimidade dos sucessores, tendo em 

vista que petição não veio instruída com os respectivos documentos 

pessoais, bem como documentos que comprovem o encerramento do 

inventário, ante a informação de existência de bens em nome do de cujus 

na certidão de óbito juntada às fls. 45.

Diante do exposto, determino a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para que traga aos autos os 

documentos pessoais dos sucessores e documentos que comprovem o 

encerramento do inventário.

 Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287374 Nr: 15117-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMIKO NAKAMURA, ANTONIO JOSE 

GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Izique Chebabi - 

OAB:81635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 287374.

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo juntar aos autos o contrato de compra e venda da empresa 

TRR Nakamura Diesel Ltda, conforme o art. 320, do CPC.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209543 Nr: 1683-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME, 

MICHEL ANTONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 209543.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 99/100, defiro o pedido para que seja lavrado 

termo de penhora e expedido mandado de avaliação do bem indicado às 

fls. 100-vº/101, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Por fim, indefiro o pedido de averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis dos executados, uma vez que este juízo não possui 

acesso ao sistema indicado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284739 Nr: 12887-38.2018.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que a contestação de fls. 179/225 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291458 Nr: 18185-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no 

Centro desta cidade, devendo depositar em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284590 Nr: 12750-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SANCHES MANSILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca da manifestação 

de fls.27v, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195376 Nr: 11152-72.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca da manifestação 

de fls.93v, esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob 

enfoque nos autos, bem como requerendo o que de direito, no prazo legal. 

Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162714 Nr: 14321-38.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RENILDA DE SOUZA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que, no prazo legal, diga acerca 

da manifestação de fls.104v, bem como para que, querendo, proceda com 

o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 534, e seguintes, do 

Código de Processo Civil, conforme determinado às fls.102

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176838 Nr: 18928-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BANASZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, se manifestar quanto 

aos embargos opostos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151602 Nr: 180-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA TRIÂNGULO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, SEBASTIANA NEUZA BERNARDES DE SOUZA, JAIME 

DALCOL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Execução Fiscal nº 180-14.2013 (Cód. 151602)

VISTOS, ETC.

Por vislumbrar que se mostra possível a imposição de restrição judicial de 

veículo automotor junto ao sistema RENAJUD, defiro o pedido de busca e 

restrição formulado, para fins de restrição total.

A propósito, o Regulamento RENAJUD - Restrição Judicial de Veículos 

Automotores - permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora 

de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN, viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Sendo frutífera a tentativa de constrição, desde já determino a expedição 

de mandado de penhora e avaliação do bem, a ser cumprido por Oficial de 

Justiça, devendo ser intimado o executado na mesma ocasião ou, se não 

estiver presente, pelo correio, mediante remessa de cópia do termo/auto 

de penhora (art. 12, §1º, da LEF), para fins de ciência e, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo 

(art. 16, §1º, da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelos 
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executados, pessoalmente, ou por seus representantes legais, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Finalmente, não havendo penhora de bens, intime-se o exequente em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291654 Nr: 18367-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 18367-94.2018 - Cód. 291654

 VISTOS ETC.

1. Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

2. De acordo com o artigo 919 - A, § 1º, do NCPC a concessão do efeito 

suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento 

cumulativo dos seguintes requisitos: Existência de pedido expresso do 

embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, 

perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em 

decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela 

penhora, depósito, ou caução suficiente.

3. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que os requisitos se 

encontram presentes, haja vista que já foram penhorados bens do 

embargante, que servem como garantia do juízo, bem como se comprovou 

o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação que 

causaria o prosseguimento da execução.

4. Assim, com fulcro no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, 

suspenda-se a execução até decisão final da ação interposta, conforme 

art. 921, inciso II, do mesmo diploma legal, certificando nos autos 

principais.

5. Intime-se a embargada para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 6. Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, NCPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 04 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182295 Nr: 152-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DJAIME ALVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Execução Fiscal nº 152-75.2015 cód. 182295

VISTOS

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Francisco Djaime Alves Cavalcante, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O feito foi sentenciado às fls. 15, ocasião em que a executada foi 

condenada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no qual o último já foi quitado.

Às fls. 23/30 o executado, através do seu advogado Henrique Cristovão 

Almeida, inscrito na OAB/MT 9.585, requereu a concessão dos benefícios 

da Gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras de 

arcar com as custas do processo.

É o relato. Decido.

A par da documentação constante nos autos resta evidente que a 

executada é hipossuficiente, motivo pelo qual lhe defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos da lei 1.060/50.

Sendo assim, CHAMO OFEITO À ORDEM e deixo de condenar a requerida 

ao pagamento das custas, conforme art. 98, §1º I do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 09 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164405 Nr: 2260-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DJAIME ALVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Execução Fiscal nº 2260-14.2014 cód. 164405

VISTOS

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Francisco Djaime Alves Cavalcante, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O feito foi sentenciado às fls. 41, ocasião em que a executada foi 

condenada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no qual o último já foi quitado.

Às fls. 52/56 o executado, através do seu advogado Henrique Cristovão 

Almeida, inscrito na OAB/MT 9.585, requereu a concessão dos benefícios 

da Gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras de 

arcar com as custas do processo.

É o relato. Decido.

A par da documentação constante nos autos resta evidente que a 

executada é hipossuficiente, motivo pelo qual lhe defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos da lei 1.060/50.

Sendo assim, CHAMO OFEITO À ORDEM e deixo de condenar a requerida 

ao pagamento das custas, conforme art. 98, §1º I do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 09 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151732 Nr: 326-55.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 326-55.2013 (Cód. 151732)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a impugnação ao cálculo apresentado pela parte autora, 

saliento que em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, a 

Suprema Corte manteve, para a correção monetária, a aplicação do índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25 de 

março de 2015, data após a qual os débitos ordinários da Fazenda 

deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA).

 Quanto aos juros, vige a regra do art. 5º da Lei nº. 11.960/09, devendo 

ser calculados conforme os juros aplicados à caderneta de poupança.

 Em decorrência, determino que os autos sigam com vista ao Contador 

Judicial para que elabore novo cálculo.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem em prosseguimento, 

devendo na mesma oportunidade, dar ciência ao requerente acerca da 
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penhora efetuada no rosto dos autos.

Em sequência, os autos devem ser conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140824 Nr: 127-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 127-67.2012 - Cód. 140824

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de Sentença movida por Franco Ariel Bizarello dos 

Santos, visando receber os honorários advocatícios arbitrados em seua 

favor quando da prolação da sentença.

Temo que a sentença arbitrou em R$ 1.000,00 os honorários 

sucumbenciais, nada manifestando quanto a aplicação de juros e 

correção monetária. Analisando os memoriais apresentados pelas partes, 

verifico que divergem consideravelmente.

Saliento que em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, a 

Suprema Corte manteve, para a correção monetária, a aplicação do índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25 de 

março de 2015, data após a qual os débitos ordinários da Fazenda 

deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA).

 Quanto aos juros, vige a regra do art. 5º da Lei nº. 11.960/09, devendo 

ser calculados conforme os juros aplicados à caderneta de poupança.

 Em decorrência, determino que os autos sigam com vista ao Contador 

Judicial para que elabore novo cálculo nos termos da sentença/acórdão 

proferidos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 126174 Nr: 5151-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO ME, 

ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ SOLETTI, MARIA 

REGINA SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 Execução Fiscal

Processo n.º 239/2010 (Cód. 126174)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista o decurso de grande lapso temporal, e que a exequente 

embora intimada deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação 

acerca da petição de fls. 83/85, determino que se intime a parte executada 

para que aporte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

atualizado que comprove que o pagamento do processo de compensação 

encontra-se em dia.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167991 Nr: 8358-15.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8358-15.2014 – Cód.167991

VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290927 Nr: 17726-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDICIO MAISON 

BOUGAINVILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sistemática adotada pelo atual Diploma Processual Civil, as medidas 

acautelatórias e antecipatórias foram mescladas sob a égide de um único 

instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou 

evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a 

ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Basicamente, consiste a presente lide 

na suposta ilegalidade do valor cobrado pelo requerido nas fatura 

referente ao mês de junho/julho/agosto 2018; bem como na possibilidade 

de se determinar que sejam refaturadas as tarifas de água e esgoto ou, 

alternativamente, a consignação em pagamento do valor que o autor 

entende devido, e não o valor total da conta em questão.Pois bem, o fato 

de o requerido alegar que cumpre liminar proferida por este Juízo em ação 

diversa, não permite concluir, em juízo de cognição sumária, pela 

plausibilidade do direito alegado.Isto posto, INDEFIRO, por ora, a tutela 

antecipada pelos motivos acima expostos, sem prejuízo de posterior 

reconhecimento do direito do requerente, garantindo-se desta forma a 

ampla defesa e o contraditório a requerida para uma melhor elucidação 

dos fatos.Cite-se o Requerido no endereço fornecido nos autos, para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, conteste a presente demanda, sob pena de 

se não o fizer, ser declarado revel e presumir-se verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, conforme previsão legal contida no art. 344 do 

CPC.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Tangará da Serra, 02 

de outubro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181882 Nr: 23993-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joari Teixeira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento do 
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benefício previdenciário (25/11/2014 – fl. 54), com incidência de juros de 

mora a partir da data da citação (03/03/2015 – fl. 61-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida.Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177033 Nr: 19106-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142278 Nr: 1676-15.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CARLA PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Conforme artigo 1023, § 2.º do CPC vigente, intime-se a parte contraria a, 

querendo, se manifestar quanto aos embargos em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291145 Nr: 17905-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 17905-40.2018 - cód. 291145

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291144 Nr: 17903-70.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE ALMEIDA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 17903-70.2018 - cód. 291144

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290791 Nr: 17654-22.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON LUIZ CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 17654-22.2018 - cód. 290791

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Tangará da Serra, 01 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162181 Nr: 13344-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 13344-46.2013 (Cód. 162181)

VISTOS, ETC.

Analisando os memoriais apresentados pelas partes, verifico que ambos 

não observaram os estritos limites delineados na sentença que, 

posteriormente, foi confirmada na íntegra pelo Tribunal de Justiça.

Em decorrência, determino que os autos sigam com vista ao Contador 

Judicial para que elabore novo cálculo nos termos da sentença/acórdão 

proferidos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118709 Nr: 8676-71.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8676-71.2009 (Cód. 118709)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, considerando que foi declarada a 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos §§9º e 10 do 

artigo 100 da Constituição no julgamento das ADIs nº. 4357 e 4425, 

determino que o campo relativo à compensação seja assinalado como 

prejudicado, fazendo constar, se necessário, a data da presente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206715 Nr: 20279-34.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CARNEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20279-34.2015 (Cód. 206715)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162893 Nr: 14637-51.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GUDOLLE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 14637-51.2013 (Cód. 162893)

VISTOS, ETC.

Analisando os memoriais apresentados pelas partes, verifico que ambos 

não observaram os estritos limites delineados na sentença que, 

posteriormente, foi confirmada na íntegra pelo Tribunal de Justiça.

Em decorrência, determino que os autos sigam com vista ao Contador 

Judicial para que elabore novo cálculo nos termos da sentença/acórdão 

proferidos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137200 Nr: 7529-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149506 Nr: 9478-64.2012.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000484-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto (ADVOGADO(A))

YASSUHIRO TANAKA JUNIOR (IMPETRANTE)

ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA (IMPETRANTE)

JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA REZENDE DE MENDONCA PESSOA (ADVOGADO(A))

Nilza Ramos Bastos (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Aliuda Suko Suziki Tanaka, Juliana Beatriz Mayumi Tanaka e 

Yassuhiro Tanaka Junior, devidamente qualificados nos autos, 

ingressaram com o presente Mandado de Segurança, contra ato praticado 

por Nilza Ramos Bastos, Tabeliã Chefe do Cartório do 2º Ofício de Tangará 

da Serra/MT, todos qualificados no encarte processual em epígrafe, que 

estaria indevidamente obstando a dispensa de apresentação de 

comprovante de quitação do ITCMD e outros tributos, nos termos dos 

artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil. Sustentam os impetrantes 

que em 25/03/2015 protocolou pedido de inventários e partilha dos bens 

deixados por morte de Yasuhiro Tanaka, sendo exigido a apresentação de 

certidões negativas dos bens do de cujus. Alegam que, a partir de então, 

os herdeiros negociaram o parcelamento das dívidas existentes em nome 

de Yasuhiro Tanaka, notadamente o ITCMD, o qual foi parcelado em 48 

meses. Asseveram que foram entregues todas as certidões requisitadas 

pelo cartório, contudo, a Tabeliã devolveu o inventário por falta de 

quitação integral do ITCMD. Desse modo, sustenta que a exigência de 

quitação de tais tributos antes da partilha oneram desnecessariamente as 

partes, pugnando por sua dispensa, ressaltando-se que as parcelas do 

ITCMD estão sendo pagas em dia. A liminar foi indeferida (id 11946472) O 

impetrante apresentou emenda a inicial para que fosse reconhecida 

incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 15 da resolução 35 do 

CNJ, do artigo 382, V do provimento 40/2016 e do artigo 37 § único da Lei 

10.488/2016 id 12383325. A emenda foi reconhecida sendo citada a 

autoridade coatora que defendeu a regularidade do seu ato (cf 

id.13156980 ) A representante do Ministério Publico destacou a 

regularidade do ato impugnado. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Aliuda Suko 

Suziki Tanaka, Juliana Beatriz Mayumi Tanaka e Yassuhiro Tanaka Junior 

visando reconhece a ilegalidade da exigência da comprovação da 

quitação do ITCMD para o registro do inventário extrajudicial. Extrai-se do 

dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para 

proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre 

que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo 

do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, 

recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra 

quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: 

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito 

se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e 

certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não 

é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei). No 

presente caso, não há direito líquido e certo a ser protegido visto que se 

mostra licito o procedimento adotado pela autoridade indigitada. 

Inicialmente, cumpre destacar que inexiste qualquer inconstitucionalidade 

nos dispositivos apontados pelos impetrantes. Com efeito o 

condicionamento quanto ao recolhimento de tributos para a prática de atos 

administrativos/registrais não se mostra ofensiva ao direito ao patrimônio a 

herança, na medida em que não retira da esfera patrimonial dos mesmos 

qualquer direito decorrente da herança, inexistindo, ainda, nos dispositivos 

apontados qualquer tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situações equivalente. Por fim, cabe consignar que o 

condicionamento de ato administrativo ao pagamento prévio de tributo não 

se confunde qualquer ato coercitivo, não se confundido com os atos de 

desapossamento de bens e direitos apontados nos precedentes indicados 

pelos impetrantes. Superada os questionamentos constitucionais 

apresentados aos fundamentos do ato administrativo, reputo que a análise 

do direito liquido e certo da impetrante se limita a análise quanto a 

aplicação do § 2 do artigo 659 do CPC ao inventário extrajudicial. Neste 

ponto devemos observar que o ordenamento jurídico pátrio prevê três 

procedimentos distintos para instrumentalizar a sucessão, quais sejam, o 

arrolamento comum, considerado regra geral, o arrolamento sumário, 

aplicável nos casos de partilha amigável, celebrada entre partes capazes, 

e, por último, o inventário extrajudicial, por meio de escritura pública, 

partindo de tal premissa, reputo inaplicável o § 2º artigo 659 do CPC ao 

Inventário Extrajudicial, visto que tal preceito normativo trouxe norma que 

excepcionou o artigo 192 do CTN e que portanto não pode ter sua 

extensão ampliada por meio de interpretação extensiva ou analógica para 

instituto diverso ainda que ambos institutos compartilhem similitudes quanto 

a busca do consenso e celeridade. Assim, sendo certo que o ato 

indigitado se limitou a exigir a apresentação de comprovação que quitação 

de tributos, nos termos da resolução do CNJ, que ainda regulamenta o 

procedimento administrativo atinente ao Inventário Extrajudicial, patente a 

legalidade do ato impugnado. DIANTE DO EXPOSTO, em consonância com 

a manifestação apresentada pelo Ministério Publico, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A 

ORDEM de Mandado de Segurança impetrado por Aliuda Suko Suziki 

Tanaka, Juliana Beatriz Mayumi Tanaka e Yassuhiro Tanaka Junior, 

julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra, 15 de outubro de 

2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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JUCELIA REZENDE DE MENDONCA PESSOA (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Aliuda Suko Suziki Tanaka, Juliana Beatriz Mayumi Tanaka e 

Yassuhiro Tanaka Junior, devidamente qualificados nos autos, 

ingressaram com o presente Mandado de Segurança, contra ato praticado 

por Nilza Ramos Bastos, Tabeliã Chefe do Cartório do 2º Ofício de Tangará 

da Serra/MT, todos qualificados no encarte processual em epígrafe, que 

estaria indevidamente obstando a dispensa de apresentação de 

comprovante de quitação do ITCMD e outros tributos, nos termos dos 

artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil. Sustentam os impetrantes 

que em 25/03/2015 protocolou pedido de inventários e partilha dos bens 

deixados por morte de Yasuhiro Tanaka, sendo exigido a apresentação de 

certidões negativas dos bens do de cujus. Alegam que, a partir de então, 

os herdeiros negociaram o parcelamento das dívidas existentes em nome 

de Yasuhiro Tanaka, notadamente o ITCMD, o qual foi parcelado em 48 

meses. Asseveram que foram entregues todas as certidões requisitadas 

pelo cartório, contudo, a Tabeliã devolveu o inventário por falta de 

quitação integral do ITCMD. Desse modo, sustenta que a exigência de 

quitação de tais tributos antes da partilha oneram desnecessariamente as 

partes, pugnando por sua dispensa, ressaltando-se que as parcelas do 

ITCMD estão sendo pagas em dia. A liminar foi indeferida (id 11946472) O 

impetrante apresentou emenda a inicial para que fosse reconhecida 

incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 15 da resolução 35 do 

CNJ, do artigo 382, V do provimento 40/2016 e do artigo 37 § único da Lei 

10.488/2016 id 12383325. A emenda foi reconhecida sendo citada a 

autoridade coatora que defendeu a regularidade do seu ato (cf 

id.13156980 ) A representante do Ministério Publico destacou a 

regularidade do ato impugnado. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Aliuda Suko 

Suziki Tanaka, Juliana Beatriz Mayumi Tanaka e Yassuhiro Tanaka Junior 

visando reconhece a ilegalidade da exigência da comprovação da 

quitação do ITCMD para o registro do inventário extrajudicial. Extrai-se do 

dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para 

proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre 

que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo 

do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, 

recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra 

quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: 

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito 

se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e 

certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não 

é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei). No 

presente caso, não há direito líquido e certo a ser protegido visto que se 

mostra licito o procedimento adotado pela autoridade indigitada. 

Inicialmente, cumpre destacar que inexiste qualquer inconstitucionalidade 

nos dispositivos apontados pelos impetrantes. Com efeito o 

condicionamento quanto ao recolhimento de tributos para a prática de atos 

administrativos/registrais não se mostra ofensiva ao direito ao patrimônio a 

herança, na medida em que não retira da esfera patrimonial dos mesmos 

qualquer direito decorrente da herança, inexistindo, ainda, nos dispositivos 

apontados qualquer tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situações equivalente. Por fim, cabe consignar que o 

condicionamento de ato administrativo ao pagamento prévio de tributo não 

se confunde qualquer ato coercitivo, não se confundido com os atos de 

desapossamento de bens e direitos apontados nos precedentes indicados 

pelos impetrantes. Superada os questionamentos constitucionais 

apresentados aos fundamentos do ato administrativo, reputo que a análise 

do direito liquido e certo da impetrante se limita a análise quanto a 

aplicação do § 2 do artigo 659 do CPC ao inventário extrajudicial. Neste 

ponto devemos observar que o ordenamento jurídico pátrio prevê três 

procedimentos distintos para instrumentalizar a sucessão, quais sejam, o 

arrolamento comum, considerado regra geral, o arrolamento sumário, 

aplicável nos casos de partilha amigável, celebrada entre partes capazes, 

e, por último, o inventário extrajudicial, por meio de escritura pública, 

partindo de tal premissa, reputo inaplicável o § 2º artigo 659 do CPC ao 

Inventário Extrajudicial, visto que tal preceito normativo trouxe norma que 

excepcionou o artigo 192 do CTN e que portanto não pode ter sua 

extensão ampliada por meio de interpretação extensiva ou analógica para 

instituto diverso ainda que ambos institutos compartilhem similitudes quanto 

a busca do consenso e celeridade. Assim, sendo certo que o ato 

indigitado se limitou a exigir a apresentação de comprovação que quitação 

de tributos, nos termos da resolução do CNJ, que ainda regulamenta o 

procedimento administrativo atinente ao Inventário Extrajudicial, patente a 

legalidade do ato impugnado. DIANTE DO EXPOSTO, em consonância com 

a manifestação apresentada pelo Ministério Publico, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A 

ORDEM de Mandado de Segurança impetrado por Aliuda Suko Suziki 

Tanaka, Juliana Beatriz Mayumi Tanaka e Yassuhiro Tanaka Junior, 

julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra, 15 de outubro de 

2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000448-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. N. (ADVOGADO(A))

P. H. N. P. B. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. T. D. S. (IMPETRADO)

P. M. D. T. D. S. (IMPETRADO)

F. M. J. (IMPETRADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Numero do Processo: 1000448-75.2018.8.11.0055 Vistos, Philipi Higino 

Nicolas Papadimacopoulos Borges, com qualificação nos autos, interpõe o 

presente MANDADO DE SEGURANÇA em face da autoridade indigitada 

como coatora Sr FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, Prefeito Municipal de 

Tangará da Serra, com o argumento de violação de direito líquido e certo, 

na medida em que o impetrado não obedeceu o devido processo legal para 

a apuração de suposta infração administrativa imputada a impetrante. 

Argumenta em apertada síntese que não praticou qualquer infração 

administrativa e que a penalidade aplicada a infração imputada se mostra 

ilegal e desproporcional. Pediu-se a concessão de medida liminar, inaudita 

altera pars, consistente na suspensão da medida. No evento 11827184 a 

Municipalidade por meio de seu órgão de representação judicial defendeu 

da regularidade do ato, tendo a representante do Ministério Público também 

defendido a legalidade do ato, no evento 13078241, apresentando parecer 

pela denegação da segurança. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se 

de Mandado de Segurança impetrado por Philipi Higino Nicolas 

Papadimacopoulos Bortes contra ato do Prefeito Municipal de Tangará da 

Serra que sem a devida fundamentação e em procedimento irregular lhe 

aplicou pena de suspensão. O Mandado de Segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta de 1988 

alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando 

essa dupla exigência legal. Por sua vez, direito líquido e certo, segundo 

Hely Lopes Meirelles, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 
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se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (In “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, 20.ª ed., Malheiros, p. 34/35). 

Preliminarmente, cumpre consignar no que tange aos argumentos 

levantados pela impetrante quanto a não ocorrência da falta funcional, que 

se mostra inviável a discussão de fundo quanto a regularidade ou não da 

conduta da ouvidoria retratada pelo impetrante nas redes sociais, visto 

que depende de ampla dilação probatória, o que se torna inviável a 

apreciação de tal parte da demanda por esta via processual. Superada tal 

questão processual, passo a análise do mérito, que se limitará a análise 

quanto a legalidade na dosimetria da pena. Inicialmente, para a análise da 

impugnação constante da inicial de rigor a identificação da Legislação 

Municipal Aplicável, senão vejamos o teor dos artigos relevantes para o 

julgamento do presente feito, atinentes. a Lei Complementar 6/1994: Art. 

195 – Ao servidor público é proibido: I – ausentar-se do serviço durante o 

expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; II – deixar de 

comparecer ao serviço sem causa justificada; III – deixar de prestar 

declarações em processo administrativo disciplinar, quando regularmente 

intimado; IV – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 

qualquer documento ou objeto da repartição; V – recusar fé a documento 

público; VI – opor resistência injustificada ao andamento de documento e 

processo ou execução de serviço; VII – promover manifestação de 

apreço ou desapreço no recinto da repartição, ou tornar-se solidário com 

ela; VIII – referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades 

públicas ou os atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou 

oral; IX – cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos 

previstos em lei, o desempenho de encargo que seja de sua competência 

ou de seu subordinado; X – compelir ou aliciar outro servidor no sentido de 

filiação a associação profissional ou sindical, ou a partido político; XI – 

manter sob chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o 

segundo grau; XII – valer-se o cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função pública; XIII – participar de 

gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou 

exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Município; XIV – 

atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 

salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 

parentes até segundo grau; XV – receber propina, comissão, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; XVI – 

praticar usura, sob qualquer de suas formas no âmbito do serviço público 

ou fora dele; XVII – proceder de forma desidiosa; XVIII – cometer a outro 

servidor atribuições estranhas as do cargo que ocupa, exceto em 

situações de emergência ou transitória; XIX – utilizar pessoal ou recursos 

materiais da repartição em serviço ou atividades particulares; XX – 

exercer quaisquer atividade que sejam incompatíveis com o exercício do 

cargo ou função e com o horário de trabalho. Art. 196 – Será aplicada a 

pena de demissão por transgressão dos incisos XII e XX, referidos no 

artigo anterior. ... Art. 211 – A pena de advertência será aplicada por 

escrito, nos casos previstos no art. 195 e de inobservância ao dever 

funcional previsto em lei. Art. 212 – A pena de suspensão será aplicada 

em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação 

das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 

demissão, não podendo exceder de 90(noventa) dias. § 1º - O servidor 

suspenso, durante o período da pena, perderá todas as vantagens e 

direitos decorrentes do exercício do cargo. § 2º - Quando houver 

conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser 

convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 

vencimento ou de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer 

em serviço. § 3º - Será punido com suspensão de até 15(quinze) dias, o 

servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção 

médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 

penalidade uma vez cumprida a determinação. ... Art. 222 – As 

penalidades disciplinares serão aplicadas: I – pelo Prefeito Municipal: a) em 

caso de demissão e cassação de disponibilidade ou aposentadoria; b) 

quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de 

cargo efetivo; II – pelo secretário a suspensão superior a 30(trinta) dias; III 

– pelo chefe imediato nos casos de advertência e suspensão de até 

30(trinta) dias. Art. 223 – A ação disciplinar prescreverá: I – em 05(cinco) 

anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

disponibilidade ou aposentadoria e destituição de cargo em comissão; II – 

em 02(dois) anos, quanto à suspensão; III – em 180(cento e oitenta) dias, 

quanto à advertência. § 1º - o prazo de prescrição começa a correr da 

data em que o ilícito foi praticado ou do momento em que se tornou 

conhecido. § 2º - Os prazos de prescrição previsto na lei penal aplicam-se 

às infrações disciplinares capituladas também como crime. § 3º - A 

abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 

interrompe a prescrição. § 4º - Interrompido o curso de prescrição, este 

recomeçará a correr, pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a 

interrupção. Art. 224 -Todo aquele que tiver ciência de irregularidade no 

serviço público é obrigado a comunicá-la à autoridade superior. Redação 

dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. Parágrafo único - A 

autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade 

praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando à sua 

imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. 

Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. Art. 225 - 

As denúncias fundadas sobre irregularidades e advindas dos 

administrados são objeto de apuração, desde que contenham a 

identificação e endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. 

Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. ... Art. 232- 

É instaurada a sindicância: Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, 

de 27/04/2009. I – investigativa, quando não houver indícios suficientes 

quanto à materialidade e à autoria dos fatos, não podendo levar o servidor 

à punição alguma, constituindo-se esta sindicância mera preliminar do 

processo administrativo disciplinar ordinário; Redação dada pela Lei 

Complementar n.º 137, de 27/04/2009. II – decisória, para apuração da 

materialidade e autoria de fato, punida com advertência ou suspensão por 

até 30 (trinta) dias, caso em que pode resultar na aplicação da sanção 

administrativa disciplinar; Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 

27/04/2009. §1º - A sindicância investigativa é convertida em decisória, 

por ato fundamentado, garantido o direito da ampla defesa do sindicado, 

quando forem apuradas no seu decorrer a materialidade e a autoria do 

fato, punido como advertência ou suspensão nos termos do inciso II deste 

artigo. Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. §2º - 

A sindicância pode ser dispensada caso existam evidências e indícios 

fortes e suficientes para a formação do procedimento, ou que, ao menos 

em tese, haja falta ou irregularidade que enseje as sanções de demissão, 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em 

comissão ou de função de confiança, podendo assim ser instaurado de 

imediato o processo administrativo disciplinar ordinário, assegurado ao 

argüido o contraditório e a ampla defesa. Redação dada pela Lei 

Complementar n.º 137, de 27/04/2009. ... Art. 266 - A conclusão da 

sindicância ou o processo administrativo fora dos prazos previstos nesta 

Seção não implica nulidade dos procedimentos. Com efeito, no que tange a 

aplicação de penalidade superior a prevista na legislação municipal, após 

a análise dos argumentos apresentados pela autoridade coatora e Parecer 

do Ministério Público, verifico que de fato a pena imputada se encontra 

entre àquelas admissíveis pela legislação, visto que de se mostra 

equivocada a interpretação de que a Legislação Municipal previu apenas a 

penalidade de advertência para infrações ao artigo 195, visto que há 

inclusive incisos que retratam condutas penalizadas expressamente com 

penas de demissão, qual seja incisos XII e XX, não se mostrando razoável 

a interpretação de que infrações, com primariedade, ao artigo 195 da Lei 

Complementar implicam apenas na penalidade de advertência. Outrossim, 

tendo a autoridade coatora apresentado minimamente fundamentação 

adequada para a aplicação da penalidade, inviável a análise quanto a 

adequação da pena, visto que implicaria em análise do mérito 

administrativo. Senão vejamos entendimento quanto aos limites do controle 

jurisdicional do procedimento administrativo disciplinar: MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. ART. 5º, III, DA LEI 1.533/51. SEGURANÇA DENEGADA. A 

impetrante não alega qualquer vício formal do processo disciplinar, mas 

apenas questões de mérito, como a proporcionalidade da pena e a 

necessidade de prejuízo ao erário para a aplicação do ato demissório. 

Nesse caso, tem aplicação o disposto art. 5º, inciso III, da Lei 1533/51, 

segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato disciplinar, 

exceto se praticado por autoridade incompetente ou com inobservância de 

formalidade essencial. Impossibilidade de o Judiciário apreciar o mérito do 

ato administrativo disciplinar. Segurança denegada.(STJ - MS: 9506 DF 

2004/0007929-0, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 

12/05/2004, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 14.06.2004 p. 

157) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA 

DE DEMISSÃO. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO 

OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO 
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CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA 

ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO 

ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. O agravante 

teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo 

conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e 

ofereceu defesa escrita. Houve julgamento pelo órgão competente, com a 

exposição dos motivos e fundamentos da decisão, o que afasta qualquer 

alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. 2. 

Eventual nulidade no processo administrativo exige a comprovação do 

prejuízo sofrido, hipótese não configurada na presente espécie. 3. 

Considerando a adequada fundamentação da penalidade aplicada ao 

impetrante, mostra-se inviável ao Poder Judiciário revê-la, sob pena de 

indevida invasão do campo de discricionariedade reservado à 

Administração Pública. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1387734 RJ 2013/0176882-6, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 02/12/2013) Assim, inexistindo vicios formais no 

procedimento administrativo e tendo a autoridade apresentada 

fundamentação minimamente adequada ao caso e não se mostrando 

viável a apreciação do mérito em si da dosimetria e apreciação de provas 

realizadas pela autoridade de rigor a denegação a segurança. DIANTE DO 

EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de 

conseqüência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança impetrado 

por Philipi Higino Nicolas Papadimacopoulos Borges julgando extinto o 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Isento de custas pela impetrante, na forma da Lei. 

Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do 

STF).Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 

necessárias e então arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra, 10 

de outubro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000097-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ACCO (IMPETRANTE)

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Everton Acco, ingressou com o presente Mandado de segurança 

contra omissão ilegal praticada pelo Prefeito Municipal de Tangará da 

Serra que teria deixado de emanar decisão em pedido de 

desmembramento/fracionamento de imóvel urbano. Indeferida a liminar foi 

colhida a manifestação do órgão de representação processual da pessoa 

jurídica interessada informando que o pedido administrativo foi indeferido, 

destacando inclusive que o impetrante já tinha apresentado pedido de 

desmembramento em 2015, o qual também foi indeferido. O impetrante 

apresentou manifestação reconhecendo a perda superveniente do 

interesse jurídico ante a rejeição dos projetos impugnados. Por fim o 

representante do Ministério Público apresentou parecer defendendo o 

reconhecimento da carência superveniente.. É a síntese do 

necessário.Fundamento.DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que o 

presente writ perdeu o objeto, sendo certo que o objeto do presente feito 

se limitava a impugnar a ausência de decisão administrativa, não tratando 

do mérito da mesma. Com efeito, considerando-se que o pedido presente 

foi apreciado, ainda que em desfavor do interesse do impetrante, e sendo 

certo que objeto do presente feito se limitava a reconhecer o direito liquido 

e certo a apreciação do pedido patente a falta de interesse jurídico quanto 

a análise de tal pleito. Logo, cabalmente demonstrada a carência 

superveniente, inexistindo, deste modo, a presença das condições da 

ação, a mesma deve ser julgada extinta. Neste sentido, eis os seguintes 

julgados: “O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença 

for proferida. Se ele existir no início da causa mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)” Diante do exposto, devido à perda do objeto, julgo prejudicado o 

presente mandado de segurança e, em conseqüência, julgo extinto o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas na forma da Lei. Honorários advocatícios incabíveis 

na espécie (Súmula 512 do STF).Após, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. P.R.I. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 de 

outubro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000721-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, O Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Tangara da 

Serra, devidamente qualificada nos autos, ingressou com o presente 

Mandado de Segurança Coletivo, contra Fabio Martins Junqueira, Prefeito 

Municipal de Tangará da Serra, com o argumento de violação de direito 

líquido e certo, na medida em que o impetrado sancionou lei de reajuste 

anual aos servidores do Poder Legislativo, omitindo-se quanto aos 

servidores do Poder Executivo, em desacordo com o contido no art. 127, 

da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra. Pleiteando assim 

determinação à autoridade coatora que conceda a revisão geral anual 

(RGA), no percentual de 6,28% (seis, vinte e oito por cento), com efeitos 

retroativos a 01 de maio de 2017, conforme Lei nº 4918/2018 c/c art. 127, 

parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, à 

todos os servidores do Poder Executivo. A inicial foi recebida sendo 

indeferida a liminar. O órgão de representação processual da 

Municipalidade apresentou manifestação asseverando a inadequação da 

via eleita e no mérito a inexistência de direito liquido e certo a extensão de 

índice de reajuste concedido a servidores do Poder Legislativo Por fim, o 

representante Ministério Público pugnou pela denegação de segurança 

ante a impossibilidade de se determinar a extensão automática do indice 

pretendido. É o relatório.Fundamento.DECIDO. Cuida-se de Mandado de 

Segurança Preventivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Publicos 

Municipais de Tangara da Serra visando a concessão de segurança para 

que a autoridade coatora conceda a revisão geral anual dos Servidores 

do Poder Executivo, no percentual de 6,28% (seis, vinte e oito por cento), 

com efeitos retroativos a 01 de maio de 2017 Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente 

ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que 

seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o 

art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de 

segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição 

do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os 

requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei 

alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente 

com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no 

momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo 

comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é 

líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei). Após 

detida analise do feito, de rigor a denegação da segurança. Primeiramente, 

a eventual existência de efeitos patrimoniais não torna eventual direito 

insuscetível de proteção pela presente via processual, o que se deve 

limitar são apenas os efeitos patrimoniais pretéritos, razão pela qual rejeito 

a preliminar apresentada, visto que nada obsta a análise da segurança 

pretendida, limitando-se apenas os efeitos patrimoniais para o período 

posterior ao ajuizamento da presente ação. Contudo, apesar da 

adequação da relevância das ponderações do impetrante quanto a 

irregularidade no procedimento da autoridade coatora e apesar de ser 

certo o direito dos servidores a revisão anual inviável a concessão da 

segurança pretendida. Com efeito, apesar da revisão anual da 

remuneração dos servidores ser um direito amparado pela CF/88, a 

competência para elaborar o projeto de lei relativo à matéria é privativa do 

Chefe do Poder Executivo da municipalidade por força da súmula 37 do 

STF, o que inviabiliza o reconhecimento de índice fixado el legislação cuja 

iniciativa não partiu do Chefe do Executivo.. Ademais, o entendimento 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que para ambas as 
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situações são necessárias leis específicas, conforme se infere do 

seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXTENSÃO DE 

REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO ASSEGURADA A DETERMINADAS 

CATEGORIAS. LEIS ESTADUAIS N. 1.471/2005 E 1.506/2005. 

INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE GERAL. SÚMULA 339/STF. DISTINÇÃO 

ENTRE REAJUSTE SETORIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS E REVISÃO 

GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA 

PARA AMBAS AS SITUAÇÕES. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A 

ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. (AgRg no RMS 26.467/RO – Sexta 

Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 1.10.2013, p. DJe 9.10.2013). 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “a Constituição, ao 

prever a revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices, 

não assegura aos servidores públicos direito líquido e certo a um 

determinado índice”. Assim, o pedido da impetrante de reajustamento anual 

da remuneração dos servidores regidos pelo mesmo índice aplicado aos 

servidores do Poder Legislativo, com base no art. 37, X, da Constituição 

Federal, não merece guarida. Além do mais, o reajuste pretendido 

encontra óbice também na Súmula 339 do STF, já que não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos, sobre o fundamento de isonomia. Assim entendeu o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao decidir mandado de segurança 

versando sobre reajuste salarial: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

– ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS DE 

MATO GROSSO – ILEGALIDADE PRATICADA CONTRA SUBSÍDIO DO 

ASPIRANTE A OFICIAL – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - REVISÃO GERAL 

ANUAL – PERCENTUAL – DIFERENÇA COM RELAÇÃO A OUTRAS 

CATEGORIAS – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE 

– LEI COMPLEMENTAR 433/2011 E LEI 9.992/2013 – INCORPORAÇÃO AOS 

SUBSÍDIOS - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA 

-PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA – AFASTADA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO 

JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ORDEM DENEGADA. I – Quando a ação 

mandamental não se volta contra o texto da Lei Estadual, mas, ao 

contrário, contra suposta omissão da autoridade apontada como coatora, 

não se pode falar em inadequação da via eleita. II - Em se tratando de ato 

continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para 

ajuizamento de ação mandamental renova-se mês a mês. Precedentes do 

STJ. III - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 

aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de 

isonomia. Incidência do óbice da Súmula 339 do STF. Precedentes.”(TJ/MT 

- MSCol 147343/2013 – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo, j. 5.3.2015, p. no DJE 25.3.2015) No mesmo 

sentido o Superior Tribunal de Justiça “mutatis mutandis”: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. 

GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA 

GRATIFICAÇÃO NA MESMA PROPORÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES 

DA ATIVA. INVIABILIDADE. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE REVISÃO 

GERAL DO FUNCIONALISMO. ISONOMIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 339 DO 

STF.1. A jurisprudência do STJ, acompanhando orientação do STF, 

firmou-se no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de 

remuneração, enfatizando a legitimidade de lei superveniente que, sem 

causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem 

incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de 

confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela 

correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais 

de remuneração do funcionalismo.2. É defeso ao Poder Judiciário 

proceder à equiparação salarial com base no princípio da isonomia, nos 

termos da Súmula 339/STF 3. Agravo Regimental não provido.(AgRg no 

RMS 44.664/CE – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 

13.5.2014, p. DJe 23.5.2014) Como se vê, o reajuste de remuneração por 

equiparação pretendido pela impetrante implica alteração da remuneração 

dos servidores, que só pode ser feita por lei específica, de modo que não 

há se falar em direito líquido e certo. Diante do exposto, denego a 

segurança, julgando improcedente o pedido formulado na ação e 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a impetrante 

nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, 

com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, 

XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Com o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Havendo interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos à instância superior para os devidos fins. P. R. I. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 15 de outubro de 2018 Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229775 Nr: 18281-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos em correição,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fl. 49).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173955 Nr: 15750-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE BASALIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO APRESENTADOS PELA 

PARTE REQUERIDA AS FLS. 427-430, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272541 Nr: 3082-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO ALTO DO TARUMÂ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA 

LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 264 de 734



OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotadas as tentativas de localização dos requeridos.

 Nesse passo, considerando-se as infrutíferas tentativas de citação dos 

requeridos (fls. 123/124, 224, 126, 133/134 e 144), diligencie-se junto aos 

órgãos conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa de 

localização de endereço daquela.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação dos requeridos, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285171 Nr: 13210-43.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINI C.S. E REP. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPUCIO & CIA LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida VESPUCIO & 

CIA LTDA-ME onde foram DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE” devendo informar o endereço atualizado da 

referida requeridas para fins de proceder a citação da mesma, informando 

nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291525 Nr: 18255-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA onde foram DEVOLVIDA PELO 

CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE” devendo informar o 

endereço atualizado da referida requeridas para fins de proceder a 

citação da mesma, informando nos autos com urgência, bem COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140324 Nr: 10878-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, FELIPE BEDIN BIASOTTO, 

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EVARISTO VARNIER, ELEONOR 

OGLIARI, JADIR AGNALDO PFITSCHER, ANTONIO DILCEU GUZATTI, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO - OAB:9.183-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA 

- OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação do exequente Associação dos Advogados do Banco do Brasil 

para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da petição de folhas 269/271.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283208 Nr: 11663-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, NELI 

DEDONATTI SIMONETTI, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação das partes requeridas CARLOS 

ROBERTO SIMONETTI E NELI DEDONATI SIMONETTI onde foram 

DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ NÃO EXISTE O 

NUMERO INDICADO” devendo informar o endereço atualizado das 

referidas requeridas para fins de proceder a citação das mesmas, 

informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140324 Nr: 10878-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, FELIPE BEDIN BIASOTTO, 

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EVARISTO VARNIER, ELEONOR 

OGLIARI, JADIR AGNALDO PFITSCHER, ANTONIO DILCEU GUZATTI, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO - OAB:9.183-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA 

- OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação do Executado para manifestar quanto a petição da parte 

Associação dos Advogados do Banco do Brasil juntado as folhas 

265/267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 24844 Nr: 675-73.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

439154-3/2018, beneficiário Banco do Brasil, valor 816,95 e N. 

439157-8/2018, beneficiário Banco do Brasil, Valor 222,46.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 9578-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUY DE AZEVEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, ELIETE 

SOARES CASARIN, ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz de Andrade Pozetti 

- OAB:49112, DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - OAB:11336, OLAIR 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.331, FLAVIO VIEIRA DE FARIAS - OAB:57-311, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Intimação das partes para manifestarem quanto à proposta de honorários 

do perito juntado as folhas 1.218/1.223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279510 Nr: 8625-45.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR ADRIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 29596 Nr: 3260-64.2005.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SIGER KURUMIYA, APARECIDO REGINALDO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO, EDUY DE 

AZEVEDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO - OAB:, 

ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B

 Intimação das partes para manifestarem quanto à proposta de honorários 

do perito juntado as folhas 1.199/1.204.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229064 Nr: 17726-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUVIRI FEDRIZZI, GORETI SOARES FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NICOLINI, THEREZA ANCELMO 

NICOLINI, PEDRO SIGER KURUMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO 

DA COSTA STEFAN - OAB:7.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/MT, 

KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/MT

 Intimação das partes para manifestarem quanto à proposta de honorários 

do perito juntado as folhas 147/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155164 Nr: 3781-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO WILLIAN LEITE, JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 130/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140751 Nr: 50-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB:11166/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:OAB/MT 4667, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

no endereço Rua 30 n. 172-N, Centro, Tangara da Serra -MT, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58846 Nr: 503-29.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

carta precatória juntada nos autos as folhas 217/233, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145461 Nr: 5144-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER FABIANO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

433368-3/2018 expedido nos autos no valor 6.430,40, beneficiário Jair 
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Demétrio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64904 Nr: 6397-83.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, NOVA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do executado Banco Safra para que fique ciente do alvará 

eletrônico n. 432885-P/2018 expedido nos autos no valor 35.611,69, 

beneficiário Banco Safra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64904 Nr: 6397-83.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, NOVA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

432883-3/2018 expedido nos autos as folhas 509.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145894 Nr: 5603-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA VALERIO DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acera do 

alvará de folhas 165 já liberado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283502 Nr: 11888-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI PITROWSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI, 

ORIVALDO MARCHIORI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA - 

OAB:11460-0- OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da impugnação aos 

embargos a execução juntada às folhas 61/67, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257914 Nr: 23126-38.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20011-A, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485/GO, JOSE CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A, RUBIA 

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 165/172, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118819 Nr: 8830-89.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, JOACIR JOLANDO 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THALLYTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Intimação do autor para manifestar quanto a certidão do oficial de justiça 

de folhas 358 v. bem como quanto ao solicito da parte Autora que 

providencie o complemento das conduções no valor de R$ 734,80 

(setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) correspondente às 

diligências realizadas, já deduzido o valor recolhido, a qual deverá ser 

depositada por meio de guia disponibil izada no Link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito indicando o Oficial 

de Justiça e Avaliador Marcos Antônio Detoffol, para recebimento dos 

valores, tudo em conformidade com o provimento 07/2017-CGJ, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203851 Nr: 17778-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DARLEY FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:10423, HIRAN LEAO 

DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, 

TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 91/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 20922-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

no endereço: Rua São Joao, nº 85-S, bairro Vila Santa Fé,, cujo depósito 

será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 
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do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10930 Nr: 1336-91.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ALTAIR MOLOSSI - OAB:OAB/RS 32.161, DANIEL 

ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

dos executados, José Roberto Fernandes Parente, Cpf 394.009.801-91, 

casado(a), agricultor, Endereço SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA, Km 

05, Chácara, Na Estrada Que Dá Acesso Ao Res. Alto da Boa Vista, Vira 

à Direita, Tangará da Serra-MT e Marilda de Fátima Barreto Parente, CPF 

481.880.341-34, mesmo endereço do Executado José Roberto ou na 

Chácara do Senhor Joao Barreto Vizinho À Casa de Oração, Bairro: Vila 

Nazaré, Cidade: Tangará da Serra-MT cujo depósito será efetuado por 

meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266468 Nr: 29449-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYSON APARECIDO JOENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o teor do 

oficio juntado às folhas 66/67.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 273241 Nr: 3626-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLACE SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Vistos em correição,

Wallace Sales da Silva, preso preventivamente por ter, em tese, cometido 

o delito descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, pediu a 

revogação de sua segregação, por intermédio de seu advogado (fls. 

146/155).

Com vista dos autos, o promotor de justiça opinou pelo indeferimento do 

pedido e manifestou na fase do art. 422 do CPP, ocasião em que arrolou 

testemunhas (fls. 160/162).

É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos, não vislumbro alteração fática ou jurídica que 

fundamente a revogação da decisão que determinou a medida privativa de 

liberdade, decretada em 19 de fevereiro de 2018.

Diante disso, em consonância com o “parquet”, reitero as razões da 

decisão que decretou a segregação e da que manteve quando da 

pronúncia, acrescentando a proximidade da sessão de julgamento e 

indefiro o pedido liberatório.

Intime-se o acusado, por meio de seu advogado para, em cinco dias, 

manifestar nos termos do art. 422 do CPP.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137594 Nr: 7963-28.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PIRES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Vistos,Trata-se de processo executivo instaurado para o cumprimento da 

pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como o 

pagamento de 154 dias-multa por Marcio Pires de Morais, conforme cálculo 

de fl. 339.O reeducando cumpria pena em regime aberto até a notícia de 

que o mesmo descumpriu as condições impostas, pois se envolveu com 

outro ilícito, motivo pelo qual houve regressão cautelar e determinação da 

expedição de mandado de prisão (fls. 360/361).Com vista dos autos a 

Defensoria Pública postulou pela extinção da punibilidade em razão do 

integral , ou seja, após a data da prática do fato ilícito que poderia ser 

considerada “falta grave” (20/04/2015), nos termos do art. 66, II da Lei de 

Execuções Penais, EXTINGO A PUNIBILIDADE do recuperando MARCIO 

PIRES DE MORAIS.Quanto a pena de multa, com o advento da Lei n.º 

9.268/96, a competência para sua execução passou a pertencer a Vara 

da Fazenda Pública, assim sendo legítimos para sua cobrança os 

Procuradores da Fazenda. Desta forma, tendo em vista que não houve o 

pagamento dos dias-multa, determino a expedição e encaminhamento de 

certidão para a Fazenda Pública Estadual, acerca da reprimenda 

pecuniária a qual foi condenado o reeducando, a fim de que sejam 

tomadas as providências cabíveis.Diante do cumprimento integral da 

reprimenda, revogo a decisão que regrediu cautelarmente o cumprimento 

de pena para o regime fechado e decretou a prisão. Determino, ainda, O 

RECOLHIMENTO DOS MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO REFERENTE 

AO PRESENTE FEITO.Atualize-se o Apolo e o BNMP. Após o trânsito em 

julgado, procedam-se todas as comunicações necessárias, inclusive no 

Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.P.I.C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 289557 Nr: 16683-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS DO 

AMARAL BRANDÃO - OAB:70113

 Certifico para os devidos fins que diante da certidão de fls. 58 onde o réu 

declinou como sendo seu Advogado Dr. Newton Zacarias do Amaral 

Brandão, passo a intimar para apresentar a resposta acusação no prazo 

de 10 (dez)dias.

Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-21.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SQUILLACE (REQUERENTE)

KELLY JANAINA BECKER (ADVOGADO(A))

LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))
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THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI (ADVOGADO(A))

EXTRA HIPERMERCADO (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão do Id 15848407, defiro o pedido para 

levantamento do valor depositado nos autos. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da 

expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da 

E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de 

que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o 

prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual 

impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. 

Referido procedimento, previsto no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente 

deverá ser dispensado pela Secretaria na hipótese de existir 

manifestação expressa do devedor concordando com o pedido de 

levantamento dos valores e pela expedição do alvará, caso em que o 

alvará poderá ser imediatamente expedido. Com o levantamento, caso 

nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010925-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VERA DE MOURA MELLO MOREIRA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010071-78.2017.8.11.0055. REQUERENTE: PABLO FREITAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido para 

levantamento do valor bloqueado nos autos, observando que o valor 

excedente deverá ser levantado em favor do executado, de acordo com 

as diretrizes da sentença do ID 15536760. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da 

expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da 

E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de 

que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o 

prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual 

impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. 

Referido procedimento, previsto no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente 

deverá ser dispensado pela Secretaria na hipótese de existir 

manifestação expressa do devedor concordando com o pedido de 

levantamento dos valores e pela expedição do alvará, caso em que o 

alvará poderá ser imediatamente expedido. Com o levantamento, caso 

nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

TANGARÁ DA SERRA, 10 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIELE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10 de Dezembro de 2018, às 17H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANDERLEI ARGENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SKY INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o postulante não possui poderes na procuração outorgada 

para levantamento de valores. INTIMO a Parte Reclamante para requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020055-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BIANCATTE (REQUERIDO)

VALDEMIR BIANCATTE (REQUERIDO)

RODOVENTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

KETI JAQUELINE PRESTES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8020055-57.2015.8.11.0055. REQUERENTE: GIOVANNA LAUER 

SCHNEIDER REQUERIDO: RODOVENTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 

- ME, VALDEMIR BIANCATTE, RAPHAELA BIANCATTE Defiro o pedido 

para levantamento do valor bloqueado nos autos. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da 

expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da 

E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de 

que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o 

prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual 

impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. 

Referido procedimento, previsto no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente 

deverá ser dispensado pela Secretaria na hipótese de existir 

manifestação expressa do devedor concordando com o pedido de 

levantamento dos valores e pela expedição do alvará, caso em que o 

alvará poderá ser imediatamente expedido. Com o levantamento, INTIME-SE 

a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 
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sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. TANGARÁ DA SERRA, 4 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO o Reclamante para informar nos autos o CPF do titular da conta 

indicada para levantamento de valor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VIVIANE LEITE GARCIA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seus advogados para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 11 De Dezembro De 2018 

ás 13:00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BENICIO DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi vinculado aos presentes autos o valor de R$ 11.633,50 

(atualizado). Certifico que na data de hoje foi expedido o Alvará 443980-5, 

no valor R$ 3490,05 referente ao valor de 30% (honorários), na conta 

indicada nos autos. Certifico que com relação ao valor pertence a Parte 

Reclamante não é possível expedir Alvará para ser retirado na Secretaria, 

uma vez que existe determinação do Tribunal de Justiça contrária. INTIMO 

a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOENY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para informar nos autos o CPF do titular da 

conta indicada para levantamento de valor.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (AUTOR(A))

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE CONTE WECK (ADVOGADO(A))

GUILHERME SAYEVICZ HABIB (ADVOGADO(A))

MARCOS JOSE DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Deixo de receber os embargos de declaração do ID15807795, 

tendo em vista que não há nenhuma omissão no despacho do ID 

15534736. Não houve qualquer deliberação acerca do pedido de "tutela de 

urgência", porque não há qualquer previsão legal para a providência 

(suspensão do processo) pretendida pelo executado. Ainda que se 

partisse da premissa de que houvesse a alardeada "probabilidade do 

direito", não há qualquer sustentáculo legal para determinar-se a 

pretendida suspensão. Necessário observar que o art. 53, § 1º, da Lei nº 

9.099/1995 é expresso no sentido de que a penhora é pressuposto para o 

oferecimento dos embargos, regra essa que se estende inclusive para os 

procedimentos de cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado 

nº 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial.” Ora, se existe exigência legal a ser suprida 

para a suspensão da execução, quando o executado se utiliza da via 

adequada para o pleito, que são os embargos à execução, é evidente que 

não há qualquer cabimento para a pretendida suspensão para o 

julgamento da "exceção de pré-executividade". E a exigência legal, qual 

seja, a garantia do Juízo, não foi satisfeita, tendo em vista que não houve 

penhora nos autos. De qualquer forma, a despeito da total impertinência do 

pedido de suspensão, o pleito estaria já prejudicado, tendo em vista a 

prolação da presente decisão, que deliberará sobre a objeção de 

executividade do ID 15275909. A defesa ora manejada pelo executado, à 

evidência e de acordo com o entendimento pacífico da doutrina nacional, é 

feita por meio de objeção, nos estritos limites do contraditório estabelecido 

no processo de execução. Construção doutrinária e pretoriana, pode ser 

alegada a qualquer tempo e reconhecível de ofício e de plano pelo juiz, 

desde que tenha o executado prova pré-constituída do alegado, ou que se 

trate de matéria de ordem pública. As alegações do executado nestes 

autos, a despeito de que venham a ser consideradas fundadas ou não, 

poderiam merecer análise de ofício pelo julgador, inclusive quando do 

recebimento da petição inicial do processo executivo, tendo em vista que 

contemplam matéria de ordem pública (defeito de citação). Assim, recebo 

a objeção e passo a sua análise. O pedido deve ser indeferido. Não se 

vislumbra, por qualquer ângulo, a alardeada nulidade do ato de citação. A 

citação inicial (ID 10837404) foi realizada em estreita consonância com o 

entendimento há muito sufragado pela jurisprudência dos Juizados 

Especiais, no sentido de que "a correspondência ou contrafé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

seu recebedor" (Enunciado n. 5 do FONAJE). Portanto, o reclamado foi 

adequadamente citado e cientificado quanto ao teor da decisão do ID 

10662418, conforme se verifica pelo comprovante do ID 10837404. 

Ressalte-se que, diante do reconhecimento da revelia, sequer haveria 

necessidade de intimação ao reclamado quanto ao teor da sentença 

condenatória proferida nos autos (ID 11738417), diante do que estabelece 

o art. 346 do CPC. Não obstante, a Secretaria do Juizado Especial teve o 

especial cuidado de promover a intimação do reclamado acerca da 

sentença proferida por meio de correspondência (ID 12152225), que foi 

novamente recepcionada no endereço do reclamado constante dos autos 

(ID 12370653). E mesmo novamente intimado, o reclamado optou por 

permanecer inerte, não recorrendo da sentença proferida. Saliente-se que 

o próprio reclamado reconhece que os terceiros que receberam os atos 

de citação e intimação são seus parentes. Portanto, não há qualquer 

razão para supor que não teve conhecimento sobre sua ocorrência. 

Consequentemente, não há a menor possibilidade de se reconhecer 

qualquer vício no ato de citação. Por todo o exposto, INDEFIRO a objeção 

de executividade do ID 15275909, determinando o regular prosseguimento 

da execução. Quanto aos requerimentos formulados pelo exequente na 

petição do ID 15243535, consigno que os requerimentos dos itens b a e já 

foram objeto de deliberação pelo Juízo na decisão do ID 13099335. Por 

outro lado, deve ser indeferido o pedido do item "d" (na verdade seria f), 

tendo em vista que a esposa do executado não é parte integrante da 

relação processual; além disso, a Secretaria deste Juizado já promoveu o 

necessário à inscrição do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes. No que tange ao requerimento do item a, deve ser deferido 

parcialmente. Pelo mesmo motivo acima apontado, não é possível 

deferir-se a penhora de ativos financeiros em nome da empresa indicada, 

tendo em vista que a referida pessoa jurídica, ao menos por ora, não faz 

parte da relação processual, já que não há evidência de se tratar de 

empresário individual e não houve requerimento para desconsideração da 

personalidade jurídica inversa, que justificaria sua inclusão. Assim, o 

pedido deve ser deferido apenas para penhora de ativos financeiros em 

nome do executado e em nome da esposa do executado, com a ressalva 
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já destacada na decisão do ID 13099335, no sentido de que, caso frutífero 

o bloqueio sobre contas da Sra. LEONICE ADRIANA DA SILVA FRANCO, a 

penhora recairá apenas sobre 50% do valor bloqueado, 

desbloqueando-se imediatamente o remanescente. Com todas essas 

considerações, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015, em nome do executado MARCOS e de sua esposa 

LEONICE, com a ressalva feita acima. No mais, deve-se observar que o 

art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do 

art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que 

a diligência resultou em bloqueio de quantia ínfima, intime-se o exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-16.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALESKA MALVINA PIOVAN (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVAN LUCAS DOMINGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011678-63.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSÉ REPISO LOPES (EXECUTADO)

SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LISABETE GIRO - ME (REQUERENTE)

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA PORTAL DO CERRADO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL MARTINS VELOZO (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

APARECIDO OSCAR DE SOUZA (REQUERENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE, OAB/SP 103587 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001142-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BANDEIRA DUARTE (REQUERENTE)

MARCELO BANDEIRA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 
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para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON ARIABO QUEZO (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR, OAB/MT 11264 para regularizar a sua habilitação nos autos, no 

prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001876-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

LEANDRO DOS SANTOS TURATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para,querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002324-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (ADVOGADO(A))

VAGNER DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A parte autora requer indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa não é possível inferir 

exatamente quais são os fatos e os fundamentos do pedido. Pela narrativa 

dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na inexistência de 

negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência do contrato, se 

já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A narrativa específica dos 

fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive para assegurar a defesa 

do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, não se 

admitindo alegações genéricas, como no presente caso. Por fim, deverá o 

reclamante juntar aos autos comprovante de endereço em seu nome, ou 

justificar (e comprovar documentalmente) o comprovante em nome de 

terceiro. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido e as demais adequações acima 

mencionadas, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do 

CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de outubro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000820-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR (REQUERENTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

JAIR WIEDERKEHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STAILER IVO GALLEGO (REQUERIDO)

NIVALDO APARECIDO GALLEGO (REQUERIDO)

ELIZA MARA ROSA GALLEGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O exequente pretende a penhora sobre as quotas sociais de 

propriedade do executado Stailer Ivo Gallego da empresa Gallego 

Multiconfecções, tendo em vista que restaram infrutíferas outras 

diligências para localização de bens passíveis de penhora. Embora 

possível, em tese, à luz da legislação processual civil, a providência não 

tem cabimento no âmbito do Juizado Especial Cível. A jurisprudência, 

notadamente do Superior Tribunal de Justiça, vem aceitando penhora 

dessa espécie, desde que observadas as seguintes condições: a) 

conferir à sociedade, na condição de terceira interessada, o direito de 

remir a execução ou do bem; b) conceder preferência aos demais sócios, 

para aquisição das quotas, pelo valor da avaliação; c) permitir ao 

arrematante a dissolução parcial da empresa, com sua exclusão do 

quadro societário e a efetiva liquidação patrimonial das quotas adquiridas; 

d) avaliar a dispensa de integralização de capital – caso o executado 

ainda não tenha feito – para garantir efetiva liquidez da penhora; e) manter 

o número mínimo de sócios para administrar a sociedade, na hipótese de 

exclusão do sócio-devedor. O número excessivo de formalidades para 

que seja efetivada a penhora de quotas e a sua eficácia para satisfação 

do crédito, confronta os princípios norteadores do sistema processual dos 

Juizados Especiais, especialmente o da informalidade e o da simplicidade. 

Além disso, há ainda outro motivo que não recomenda a adoção dessa 

providência em procedimentos desta espécie: ainda que cumpridas as 

exigências acima mencionadas, uma vez frutífera a penhora, deverá ser 

realizada a avaliação da quotas – como todo bem que venha a ser 

penhorado -, enquanto pressuposto para aquisição ou alienação judicial; 

em regra, até mesmo por previsão do CPC (art. 154, V), a avaliação tem 

sido feita pelo próprio Oficial de Justiça, no momento da lavratura do auto 

de penhora. Contudo, em casos de bens peculiares, cuja avaliação 

necessite de pessoa que possui conhecimento técnico especifico, está o 

Oficial de Justiça incapacitado para desenvolver essa função de 

avaliador, exigindo-se a nomeação de um perito com conhecimento 

técnico-profissional na área em questão. De tal modo, a avaliação de 

quotas sociais não se trata de simples atribuição que possa ser deixada a 

cargo do Oficial de Justiça, sendo imprescindível a nomeação de um perito 

com conhecimento em administração de empresa, economia e 

contabilidade para que seja feita a real avaliação das quotas que 

porventura venham a ser penhoradas e, considerando que não há quadro 

funcional profissional adequado para realização gratuita dessa perícia 

avaliatória (considerando que a gratuidade é inerente ao sistema), 

chega-se a um impasse cuja resolução é de complexidade ímpar, de modo 

que torna impraticável a penhora de quotas de sociedade empresarial no 

sistema dos Juizados Especiais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do 

ID 15064110, devendo a parte exequente ser intimada para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010883-57.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

8010883-57.2016.8.11.0055 Autora: KATIA CRISTINNA RODRIGUES Ré: OI 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, acolhida a 

preliminar suscitada pela segunda ré, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso posto resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação 

de consumo entre as partes, necessário é inverter-se o ônus da prova, 

com fundamento no 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência em relação 

ao reclamante. Vejamos: A autora afirma, em síntese, que é cliente da 

empresa Requerida há vários anos e que sempre ocorreram falhas na 

prestação de serviço por parte da empresa requerida. Aduz que após 

vários transtornos solicitou o cancelamento da linha 8477-3027, e a 

migração do 8478-9837 para a linha pré-paga, e mesmo assim 

continuaram chegando faturas das linhas móveis que para não ter seu 

nome incluído no rol do Serasa efetuou o pagamento das faturas 

indevidas, razão pela qual requer a condenação da Requerida a 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, no valor de R$ 518,63 (quinhentos e dezoito 

reais e sessenta e três centavos), além de indenização por danos morais. 

Diante dessa negativa, cabe à ré demonstrar a regularidade da cobrança 

realizada na fatura de telefone da autora, nos termos do art. 373, II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua 

contestação requer preliminarmente seja reconhecida a incompetência do 

juizado especial cível para o julgamento de causas complexas – falta de 

perícia técnica e no mérito afirma que não houve falha na prestação de 

serviço, afirmando que após minuciosa apuração realizada em seu 

sistema verificou que os terminais citados na inicial estão devidamente 

instalados, disponíveis e sem qualquer bloqueio no endereço da parte 

autora. Afirma ainda que, conforme visto em sistema, a cliente está com 

linha 33260542 ativa em seu nome, planos e serviços ativos através de 

ordem de serviço, consta oferta ativa na linha que possui alguns serviços 

obrigatórios. Não há sindicâncias ou contestações relacionadas, não ha 

parcelamentos de débitos, pois linhas fixas estão quitadas, não consta 

debitos pendentes na Oi TV e nem na móvel, pois estão na modalidade pré 

pago. Assim afirma que nenhuma pendência aparente no sistema foi 

encontrada, porém foi verificados chamados para troca de planos tanto na 

fixa como na móvel, consta chamado para perda e roubo na movel de 

chip, contudo não há registros de defeitos nas linhas, internet velox esta 

ativa e funcionando corretamente, onde foi contratado plano velox e 

antivirus ja consta incluso dentro do plano, não ha cobranças indevidas ou 

excessivas.. Requerendo a improcedência da ação. A priori, afasto a 

preliminar de incompetência do juizado especial ilustrada pela ré, porque, 

ao contrário do que aduz, não há necessidade de perícia técnica para 

deslinde desta ação. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa as cobranças após pedido de cancelamento da linha 

realizado pela parte autora. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à 

autora. Considerando que a responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços é objetiva (CDC, art. 14; CC, arts. 186 187 e 927), bem como o 

fato de que a ré somente se isentaria desse encargo acaso demonstrasse 

a inexistência de falha na prestação do serviço de telefonia, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 333, 

II), peculiaridade esta não ocorrida no caso vertente, impõe-se o 

ressarcimento à autora dos valores cobrados indevidamente nas faturas 

telefônicas. Uma vez invertido o ônus probatório caberia a ré demonstrar 

que as cobranças eram devidas pela promovente, pois quem detém das 

provas técnicas para demonstrar tal fato seria o promovido. Em que pese 

a ré alegar que a cobrança realizada refere-se a utilização do serviço 

adequadamente prestado não há demonstração efetiva desta prestação 

de serviço, pois a linha telefônica cobrada estava cancelada, conforme 

protocolos apresentados nos autos. Nesta feita, considerando que os 

serviços cobrados não foram prestados, tem-se que o pagamento 

efetuado em razão das cobranças realizadas pela ré é indevido, sendo 

imperiosa a declaração de inexistência do débito com a restituição do 

montante pago a maior pela promovente. Assim, procedente é o pedido de 

indenização por danos materiais, devendo a ré restituir os valores pagos 

pela autora, de forma dobrada, corrigidos monetariamente desde cada 

desembolso, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A 

jurisprudência é neste mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COBRANÇA POR LIGAÇÕES INTERNACIONAIS NÃO 

REALIZADAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR 

- 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003220-38.2017.8.16.0018 

- Maringá - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 

08.02.2018) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, no caso em comento entendo que o fato relatado 

extrapolou os limites do mero aborrecimento, razão pela qual dúvida não 

há que há violação a bem jurídico passível de indenização. Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Deve-se observar que, no caso, o dano moral decorre 

do próprio ato lesivo de cobrança irregular da linha. Ou seja, a 

responsabilidade do agente decorre da comprovação da falha na 

prestação do serviço, sendo desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para: a) Condenar a ré à repetição dos valores 

cobrados indevidamente no montante de R$ 518,63 (quinhentos e dezoito 

reais e sessenta e três centavos), de forma dobrada, a serem 

devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de 1% a.m. 

a partir do desembolso. b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 
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legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003880-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003880-35.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ELIZANGELA MARIA PINHEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Defiro ainda o pedido 

de fl. id. 10547945 para que a secretaria proceda com a expedição de 

ofício a companhia telefônica a fim de que a mesma indique o endereço do 

requerido Jeferson. III. Designo audiência de conciliação/mediação para a 

data de 11/02/2018, às 15h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, 

nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. V. O prazo para resposta será de 15 dias 

úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VI. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VIII. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IX. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). X. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XI. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003751-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. O. (REQUERENTE)

R. A. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. N. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº: 1003751-30.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Recebo a inicial 

e os documentos que a instrui. II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, 

na esteira do disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50. III. Comprovada a 

paternidade em relação aos filhos menores, arbitro alimentos provisórios 

na importância de 50% do salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), devidos a partir da data da 

citação. Tenho que este valor atenderá às necessidades mais prementes 

do alimentando, levando em consideração que, neste momento, ainda não 

há a comprovação de renda do alimentante, o que exige cautela, tendo em 

vista o princípio da irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como 

as consequências do inadimplemento. IV. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 03/12/2018, às 10h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

V. Cite-se a parte requerida para comparecimento, intimando-a também 

acerca da guarda e dos alimentos acima fixados, devendo o mandado, no 

mais, conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). VI. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou 

de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VII. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. VIII. O não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, §8º). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, §8º). X. A 

audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, I). 

XI. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO LUÍS FURIM 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89631 Nr: 3519-11.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCS, MCSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, CCAIDCODB, BJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4.910/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699/MT, DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8.353/MT, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que, abro vistas, mediante carga à Procuradoria do 

Estado do Mato Grosso, para ciência da Sentença 2998 à 3001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82728 Nr: 2150-16.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDA PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para caso 

queira impugnar a execuçãono prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82728 Nr: 2150-16.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ISOLDA PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 9565 Nr: 960-33.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA 

ALICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, VERA 

LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, intimo o autor para que impulsione os autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92732 Nr: 22-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGNER ÓPTICA E JOALHERIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Elisa Del Padre da Silva - 

OAB:15318, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:12089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25032 Nr: 2883-55.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LOPES DE LIMA RODRIGUES-MENOR, 

FRANCISCA MARIANA DE LIMA RODRIGUES-MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, IVONE MARCELINA GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o requerido para se 

manifestar nos autos no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98773 Nr: 5002-42.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO JUNIOR 

NUNES DA SILVA, para devolução dos autos nº 5002-42.2014.811.0045, 

Protocolo 98773, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42255 Nr: 2563-63.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO JUNIOR 

NUNES DA SILVA, para devolução dos autos nº 2563-63.2011.811.0045, 

Protocolo 42255, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003962-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

C. D. A. S. (AUTOR(A))

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA (ADVOGADO(A))

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (ADVOGADO(A))

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

VALDIR MIQUELIN (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003962-37.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

CAROLINE DE ALMEIDA SOUZA RÉU: FUNDACAO LUVERDENSE DE 

SAUDE, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE LUCAS DO RIO VERDE, 16 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002661-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

ELZA MARTINELLI GRIS (AUTOR(A))

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR CARLOS FAVERO - ME (RÉU)

VILMAR CARLOS FAVERO (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002661-84.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

ELZA MARTINELLI GRIS RÉU: VILMAR CARLOS FAVERO - ME, VILMAR 

CARLOS FAVERO, BANCO CETELEM S.A. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002936-67.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. (ADVOGADO(A))

M. A. V. (REQUERENTE)

F. P. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. R. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora para apresenta cálculo atualizado do débito 

alimentar.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002457-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA POZZAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024085-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

IARA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR:"intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024085-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

IARA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:"intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002549-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANEZIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002549-86.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): ANEZIA PEREIRA DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Cumpra-se na forma delineada no item 6 da 

decisão de id. 12984753. 2. Às providências. LUCAS DO RIO VERDE, 15 

de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003399-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA ZANATTA RABSCH (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003399-09.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: VERA MARIA ZANATTA RABSCH REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Intime-se a parte requerida 

para que comprove a implantação do benefício da parte autora, nos 

termos da decisão de id. 9752071, no prazo de 48 horas, devendo 

referida tutela de urgência perdurar até a data da sentença (artigo 296 do 

CPC e 59, § 8º da Lei 8.213/91). 2. Trancorrido in albis o prazo supra, 

voltem-me imediatamente concluso para as providências cabíveis. 3. 

Cumpra-se com urgência o determinado no item 8 e seguintes da referida 

decisão, contudo, nomeio em substituição ao perito indicado, o Dr. Guido 

V. Cespedes, que atende no Centro Médico Cespedes, sinto na Avenida 

Paraná, 561 S, Centro. 4. Intimem-se. Às providências. LUCAS DO RIO 

VERDE, 6 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 126036 Nr: 3469-77.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDM, JUDITE APARECIDA PROIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001845-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

INACIO FERNANDO LEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001845-39.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: INACIO FERNANDO LEIDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Em atenção ao princípio da 

fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito 

ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido, se 

preenchidos os requisitos legais. 2. Nessa toada, determino a realização 

de estudo social a ser realizado pela Assistente Social vinculada a este 

juízo, devendo o laudo ser apresentado em 20 (vinte) dias. Na falta dos 

profissionais credenciados pelo juízo, oficie-se à Secretaria de Ação 

Social deste município para que forneça os meios para a realização do 

estudo social, expedindo-se, ao final, relatório detalhado. Após cumprido o 

item retro ou o decurso do prazo para tanto, intime-se o profissional ora 

nomeado para designação da data do estudo, o que deverá ser 

imediatamente informado nos autos, visando a intimação prévia das 

partes. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per 

capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo 

vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ 

do salário mínimo, restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) 

periciando(a), expressa na situação de absoluta carência de recursos 

para a subsistência? 3. Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes 

no prazo de 05 dias. 4. Após, concluso para sentença. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 9 de outubro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001555-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOAQUIM NUNES (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO PRAZO 

DE 15 DIAS APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004091-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMERICA LATINA RESSEGUROS 

S.A. (REQUERENTE)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004041-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN TEGNHER (AUTOR(A))

JOAO PAULO DE FARIA (ADVOGADO(A))

JOAO DALBERTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Processo n.º 1004041-45.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido de concessão 

do beneficio da assistência judiciária gratuita. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do teor da redação da 

petição inicial e da consulta realizada no sistema informatizado RENAJUD, 

que segue no anexo, depreende-se que existem vestígios externos que 

detém a capacidade de demonstrar que o requerente não se enquadra no 

conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado a 

quantificação do valor das custas judiciais, pode no estado potencial ser 

privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. É que, do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, é possível divisar, com segurança, que 

o requerente possui patrimônio pessoal razoável — haja vista que figura 

como proprietário de dois veículos automotores, um deles utilitário de luxo 

(BMW/320I Active Flex, ano/modelo 2015), e realizou, na condição de 

mutuante, contrato de financiamento, objeto da demanda revisional, para 

aquisição de outro utilitário de luxo —, que, denota, por inferência racional, 

a existência de sinais exógenos que demonstram que possuem condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais. 

Intime-se o autor, através do advogado constituído, via DJe, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da 

petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003664-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAIR CLEBER FAVARETTO (RÉU)

TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO (RÉU)

FAVARETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO PROCESSO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU AUGUSTO FRITSCH (AUTOR(A))

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, INICIAR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MERCY MONTEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, INICIAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA 

DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003978-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003906-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CIRINO DAL PAZ (ADVOGADO(A))

VALDIR GREGIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JORGE LUNELLI (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003991-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DAMASCENO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1003941-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LOURENCO FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003831-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Processo n.º 1003831-91.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

particulares. E do material cognitivo engendrado no processo, é possível 

divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório 

lastreado nos autos, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela sem a realização de perícia médica judicial 

determinada para este fim. Portanto, Relego a análise do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial. Com espeque no teor do art. 1º da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre 

médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 07 de 

novembro de 2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. 

Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, caso 

queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição inicial) 

e indique assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° 

do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004316-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004316-91.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004297-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004297-85.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

devedor para que efetive o cumprimento da obrigação [art. 806 do Código 

de Processo Civil] ou formule embargos, independentemente de depósito, 

penhora ou caução [art. 915 do Código de Processo Civil], no prazo de 15 

(quinze) dias. A ausência de execução voluntária da obrigação, no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 278 de 734



de 15 (quinze) dias, acarretará: a) na expedição, imediata, de mandado de 

busca e apreensão ou imissão de posse, conforme se tratar de bem móvel 

ou imóvel [art. 806, § 2.º do Código de Processo Civil]; b) na imposição de 

multa diária, arbitrada na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, até o 

limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo da 

realização de nova avaliação a respeito da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Expeça-se certidão premonitória, devendo a 

exequente providenciar sua averbação na forma do art. 799, inciso IX c/c 

o art. 828 e seus parágrafos, todos do Código de Processo Civil/2015. 

Arbitro honorários de advogado no percentual correspondente a 10% do 

valor total devido, registrando-se que, para a hipótese de pronto 

pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 827, paragrafo 

único do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 16 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004259-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LINDOLFO HASSE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004259-73.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 

em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no 

percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de 

Processo Civil], ou formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código 

de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado judicial 

isentará a ré do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 161350 Nr: 6636-34.2018.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTI RIO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUANY PRISCILA ZUANAZZI - 

OAB:17217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6636-34.2018.811.0045 – CÓD. 161350.

Vistos no plantão judiciário.

Com efeito, o Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisões, entre outras, de medida cautelar, 

de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário 

normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco 

de grave prejuízo ou de difícil reparação [art. 242, inciso VI da 

CNGCGJ/TJMT].

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que não há o enquadramento 

na situação hipotética supramencionada. A uma porque, segundo a 

redação da petição inicial, a notificação da abertura de cadastro nos 

órgãos de proteção ao crédito se efetivou no dia 10 de outubro de 2018 e, 

de acordo com consulta realizada na data de hoje (que segue anexa), não 

há registro desabonador em nome da autora. A medida pode, portanto, 

perfeitamente aguardar para ser analisada/realizada no horário normal de 

expediente; A duas porque não há demonstração que da demora, possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, na medida em que 

não é crível que a empresa requerente vá realizar alguma transação 

comercial no feriado e final de semana.

 Efetivamente, não subsiste, na hipótese concreta, a demonstração de 

situação de urgência, em que a demora possa provocar risco de grave 

prejuízo ou de difícil reparação, e que exija/reivindique solução urgente e, 

portanto, justifique a apreciação no regime de plantão judiciário, com o 

enquadramento em qualquer das situações hipotéticas previstas no art. 

242 da CNGCGJ/TJMT e no art. 1.º da Resolução n.º 71/2009.

Portanto, com base nessas considerações, como forma de evitar a 

violação ao princípio do juiz natural e, também, como medida de prudência, 

com fundamento no conteúdo do art. 242 da CNGCGJ/TJMT e no art. 1.º da 

Resolução n.º 71/2009, DEIXO de analisar o processo, haja vista que o 

trâmite processual se mostra, na hipótese concreta, incompatível com o 

regime de plantão.

Distribua-se, e, após, encaminhe-se, com urgência, para o Juiz Titular.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro de 2018, às 14h36min.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito, Plantonista.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110126 Nr: 4019-09.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GIACOMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 INTIMO o apelado BANCO CNH CAPITAL S.A para que, no legal de 15 

(quinze)dias, apresente contrarrazões ao recurso de apelação adesiva de 

fls. 133/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13183 Nr: 1992-39.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO, PCO, OO, VOO, NPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência. A referida diligência é para cumprimento do mandado de 

intimação, uma vez que foram recolhidas duas diligências em uma mesma 

guia, não sendo possível passá-la para os dois mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102103 Nr: 22117-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA SABOR DO SUL LTDA ME, 

CLARINES APARECIDA MASSOLA GROSBELLI, JHONATAN MASSOLA 

GROSBELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o REQUERENTE para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça de fls. 77 / 78, e dar prosseguimento no feito no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42987 Nr: 3293-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU COPETTI, LEDIONE TONIN COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei 

Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 INTIMO a exequente para que proceda ao pagamento da guia de 

recolhimento para expedição de certidão de penhora, disponível no sítio 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home>Certidão de Processo em Tramitação 

- Sem Busca.

INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia e já retire em cartório a certidão para averbação da 

penhora, que se encontra aguardando em pasta própria e, 

sucessivamente ao fim do prazo anterior, INTIMO para que, no prazo de 

10(dez) dias, providencie a juntada aos autos da cópia da matrícula 

atualizada do bem, com o registro da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87264 Nr: 1072-50.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SUCATAS IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente para que proceda ao pagamento da guia de 

recolhimento para expedição de certidão de penhora, disponível no sítio 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home>Certidão de Processo em Tramitação 

- Sem Busca.

INTIMO o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia e já retire em cartório a certidão para averbação da 

penhora, que se encontra aguardando em pasta própria e, 

sucessivamente ao fim do prazo anterior. INTIMO para que, no prazo de 

10(dez) dias, providencie a juntada aos autos da cópia das matrículas 

atualizadas dos bens, com o registro da penhora. INTIMO, por fim, o 

EXEQUENTE para que providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, para expedição do 

mandado de avaliação dois dois imóveis, bem como intimação do 

executado sobre a penhora, guia que deverá conter uma diligência por 

endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88822 Nr: 2723-20.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DONIZETE MARENGONI - ME (FERRO E AÇO 

ALVORADA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente para que proceda ao pagamento da guia de 

recolhimento para expedição de certidão de penhora, disponível no sítio 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home>Certidão de Processo em Tramitação 

- Sem Busca.

INTIMO o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia e já retire em cartório a certidão para averbação da 

penhora, que se encontra aguardando em pasta própria e, 

sucessivamente ao fim do prazo anterior, INTIMO para que, no prazo de 

10(dez) dias, providencie a juntada aos autos da cópia das matrículas 

atualizadas dos bens, com o registro da penhora. INTIMO, por fim, o 

EXEQUENTE para que providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, para expedição do 

mandado de avaliação dos imóveis, bem como para intimação do 

executado sobre a penhora, guia que deverá conter uma diligência por 

endereço.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004312-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SOARES (REQUERENTE)

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES (ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004312-54.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado constituído, via DJe, para que compareça no consultório médico 

do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, 

Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, 

caso queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição 

inicial) e indique assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 
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anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de outubro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004359-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. R. S. (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH PORTES DA ROSA OAB - 013.488.341-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004359-28.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar, inicialmente, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento da ADIN nº 1.232, concluiu pela constitucionalidade do 

requisito objetivo de renda ‘per capita’, inferior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo, previsto pelo artigo 20, § 3º da Lei nº 8.742/1993, para a 

concessão do benefício assistencial. E do material cognitivo engendrado 

no processo, é possível divisar que não há elementos robustos que 

demonstrem, com um grau mínimo de segurança, que a parte requerente 

se encontre em situação de miserabilidade (renda ‘per capita’ inferior à ¼ 

do salário mínimo vigente), exigida para a concessão do benefício. 

Portanto, Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para 

momento posterior à realização de perícia médica judicial e de parecer 

socioeconômico. Nomeio assistente social credenciada a exercer 

atividades no Poder Judiciário para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

proceda à realização de estudo da condição sócio-econômica da autora, 

devendo responder os termos dos quesitos formulados, bem como 

acostar aos autos fotografias da autora e de sua residência. Nomeio, para 

exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 

13horas, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus 

advogados, para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes para que, 

caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnico, no 

prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004311-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

VALDAIR ROSSATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004311-69.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado constituído, via DJe, para que compareça no consultório médico 

do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, 

Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de que o(a) 
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requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, 

caso queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição 

inicial) e indique assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de outubro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004384-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HASEGAWA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004384-41.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, pelo 

menos neste momento processual, a plausibilidade do direito alegado pela 

autora (‘fumus boni iuris’). Explico melhor. A partir da vigência da Lei nº 

13.003/2014, que incluiu o art. 17-A na Lei nº 9.656/1998, que trata sobre 

os planos e seguros privados de assistência à saúde, tornou-se 

obrigatória a existência de contrato escrito, assinado entre a operadora do 

plano e o prestador de serviço, inclusive sob pena de aplicação das 

penalidades previstas na Resolução Normativa nº 124/2006. Isso significa 

dizer, portanto, que, à míngua da demonstração da existência de contrato 

escrito entre as partes, eventual manutenção do acordo tácito existente 

entre a requerida e a autora, tal como postulado na exordial, seria 

chancelar uma situação de irregularidade/ilegalidade, vedada pelo 

ordenamento jurídico [art. 17-A da Lei nº 9.656/1998]. D’outra banda, 

embora a operadora de planos de saúde, quando da substituição do 

estabelecimento hospitalar por outro equivalente, tenha o dever de 

comunicar a Agência Nacional de Saúde com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias [art. 17 da Lei nº 9.656/1998], inexiste qualquer documento 

idôneo e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a ausência de 

comunicação/autorização da ANS e a irregularidade da 

substituição/descredenciamento da empresa autora. O fato é que, e isso 

não se pode sonegar, antes de se oportunizar o contraditório e a 

produção de provas, não há como deduzir que a operadora requerida 

tenha substituído/descredenciado a empresa requerente sem prévia 

autorização da ANS. Importante registrar, por oportuno, que a Instrução 

Normativa/DIPRO nº 46/2014, que dispõe sobre as solicitações de 

substituição de entidade hospitalar e de redimensionamento de rede por 

redução, prevê em seu art. 5º, inciso I, a possibilidade de alteração de 

rede hospitalar por substituição de entidade hospitalar motivada por 

interesse da própria operadora do plano de saúde. Nesse caso, a análise 

do mérito da solicitação torna-se desnecessária, haja vista tratar-se de 

fato cuja causa independe da vontade do prestador de serviço. Logo, 

nesse influxo de ideias, deflui-se que subsiste a necessidade de 

submeterem-se as circunstâncias que envolvem os fatos ao crivo do 

contraditório e ampla defesa, para obtenção de melhores subsídios 

probatórios visando a formar razoável juízo de valor sobre a pretensão de 

compelir a operadora requerida em manter com a autora o contrato 

(acordo) de prestação de serviços ambulatoriais aos beneficiários do 

plano de saúde. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. MANUTENÇÃO DO CONTRATO COLETIVO. CANCELAMENTO 

UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO 

VERIFICADOS. 1. Em sede de cognição sumária, não é possível concluir 

pela probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou ao resultado útil 

do processo. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória. 

Art. 300 do NCPC. 2. Hipótese em que resta demonstrada a existência de 

cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão, bem como o 

cumprimento do requisito da notificação prévia. 3. Necessidade de 

oportunização do contraditório e dilação probatória. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70072218324, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/03/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE DOMÍNIO. DIREITO 

CIVIL/OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE 
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PROBABILIDADE E PERIGO DE DEMORA. INOCORRÊNCIA, NO CASO EM 

TELA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA NESTE GRAU RECURSAL. 

Hipótese dos autos em que não restaram evidenciados os pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC), de 

modo que vai mantida a decisão recorrida. Necessário o estabelecimento 

do contraditório e dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70070967187, Décima 

Terceira Câmara Cível, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado 

em 15/12/2016). Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Proceda-se à citação e à 

intimação da requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

contestação e indique as provas que pretende produzir. A falta de 

contestação acarretará em presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 306 do Código de Processo Civil]. 

Expeça-se ofício à Agencia Nacional de Saúde, com a finalidade de 

requisitar informações, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da possível 

ocorrência do credenciamento anterior da empresa requerente como 

prestadora de serviços da requerida e da comunicação de substituição ou 

descredenciamento da empresa requerente. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159618 Nr: 153-64.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE COSTA BESERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975

 Vistos etc.,

1. O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo 

pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT para continuidade 

da fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto 

impostas a recuperanda e demais providências, em virtude da mesma ter 

declinado endereço no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

 2. Dessa forma, e considerando a necessidade de readequação das 

condições para o cumprimento do regime semiaberto nesta Comarca, 

designo para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 14h00min, a realização de 

audiência admonitória.

3. Intimem-se a recuperanda.

4. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157238 Nr: 4218-26.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTHONNY LUCAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BOCCI ROMUALDO - 

OAB:14.804-B/MT

 ISSO POSTO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o 

acusado ENTHONNY LUCAS DE SOUZA, qualificado nos autos, das 

imputações que lhe são feitas na denúncia.DISPOSIÇÕES FINAISTendo em 

vista o conteúdo absolutório da presente decisão, com fundamento no 

artigo 596 do CPP, permito que o acusado aguarde eventual recurso em 

liberdade. Por conseguinte, revogo o decreto de prisão preventiva e 

determino a expedição incontinenti de alvará de soltura, se por outro 

motivo não estiver preso.Proceda-se a incineração da substância 

entorpecente apreend ida  à  f l .  17 ,  lav rando-se  Auto 

Circunstanciado.Quanto aos demais objetos apreendidos (fl. 17), 

proceda-se na forma do artigo 123 do CPP, salvo os já 

restituídos.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, e procedam-se as 

anotações e comunicações de estilo. Após, arquive-se, com as cautelas 

de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 108018 Nr: 2848-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, NEIDE 

GOMES DOS SANTOS, ADAIR BRAGA, CARLOS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 

de fevereiro de 2019, às 14h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003570-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE CAPELLARI (EXECUTADO)

ELOIR PEDRO CAPELLARI (EXECUTADO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 29/11/2018 Hora: 

16:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000505-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR CAVALLI (REQUERENTE)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 15495851 e documentos apresentados na mesma 

oportunidade, INTIMO a parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

JOAQUINA DE ARAUJO BEZERRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001360-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOAQUINA DE ARAUJO 

BEZERRA SOUSA REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO Vistos. Considerando o artigo 8º da Lei n. 12.153/2009, bem 

como a informação da requerida não existir no âmbito municipal lei que 

autorize a reclamada realizar transação, acolho o pedido para dispensa da 

audiência de conciliação. Intime-se para apresentação de contestação, no 

prazo legal. Com a apresentação da contestação, intime-se a parte 

reclamante para apresentação da impugnação e na sequência tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-07.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

ELISAMA DA SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010231-07.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ELISAMA DA SILVA E SILVA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. DEFIRO o requerimento de 

penhora on-line no valor de R$ 6.243,78 (seis mil, duzentos e quarenta 

três reais e setenta e oito centavos), em razao dos novos CNPJ's 

apresentado nos autos (id. 15207222). Realizado o ato, em caso de 

positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado para 

requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No 

caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 11 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIA SALMORIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001922-82.2016.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIA SALMORIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte 

reclamada informou o pagamento da condenação id. 15451261, intime-se a 

parte autora para informar a concordância ou não com o pagamento, bem 

como os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003725-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CECILIA FACCIN CARPENEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003725-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CAMILA CECILIA FACCIN 

CARPENEDO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Considerando o 

pedido da reclamante para alteração do horário da audiência de 

conciliação designada para a data de hoje, às 16h45min, bem como não a 

ausência de tempo hábil para intimação da reclamada, indefiro o pedido 

para alteração de horário da audiência de conciliação. Entretanto, 

considerando a justificativa apresentada, redesigne-se a data da 

audiência de conciliação. Intimem-se as partes. Às providências. Lucas do 

Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO QUEIROS BARBOSA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003705-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO QUEIROS BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEMICLIS OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000857-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIEL DE FREITAS (EXECUTADO)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

GIOVANA CELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor do 

"AR", INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do 

Rio Verde - MT, 16 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003745-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

ROBSON ESPINDOLA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL CONECTADO DE CUIABA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUIS INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 16 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003725-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CECILIA FACCIN CARPENEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte reclamada acerca da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 04/12/2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVON GLEIDITON BANDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 14h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010357-91.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (EXEQUENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERLE & ROSSET LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010357-91.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: MARTINS & MARTINS NETO 

LTDA EXECUTADO: ABERLE & ROSSET LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

requerimento pugnando pela validade da intimação do executado acerca 

do pedido de cumprimento de sentença, no endereço em que foi 

devidamente citado na inicial. Fundamento e decido. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que na tentativa de intimar a executada 

para cumprir a sentença, o ato restou infrutífero. Contudo, conforme o teor 

da certidão do oficial de justiça de id. 1519955, a parte executada 

mudou-se do endereço indicado na inicial sem comunicar este juízo. 

Instado a se manifestar, o Exequente requereu na petição de id. 12607956 

a expedição de AR no endereço indicado na inicial, ou seja, o mesmo 

endereço em que a parte executada foi devidamente citada da ação, a fim 

de tentar nova intimação. Com o retorno do AR (id. 13927881), que 

também restou infrutífero, em seus argumentos a exequente pugna para 

que seja considerada válida a intimação feita pelo AR, uma vez que a 

executada não atualizou o seu endereço nos autos. Destarte, dispõe o art. 

19, § 2º da Lei 9.099/95 quanto à obrigatoriedade da comunicação de 

eventual mudança de endereço no curso do processo, vejamos: Art. 19. 

As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por 

qualquer outro meio idôneo de comunicação. (...) § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Isto posto, pelos 

fatos e fundamentos citados acima, declaro válida a intimação efetivada 

por meio do AR de id. 13927881, enviada para o endereço indicado na 

inicial. Defiro o requerimento para bloqueio de valores e de veículo da 

parte executada, buscando se evitar a ineficácia da prestação 

jurisdicional, o que o faço por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD. 

Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Expeça-se o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante ao Cartório de Protesto e 

Títulos desta Comarca, bem como a inscrição nos órgão de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-42.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010477-42.2011.8.11.0045. REQUERENTE: ROBSON DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME 

Vistos. Defiro o desarquivamento. Trata-se de requerimento pugnando 

pela validade da intimação do executado acerca do pedido de cumprimento 

de sentença, no endereço em que foi devidamente citado na inicial. 

Fundamento e decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

na tentativa de intimar a executada para cumprir a sentença, através da 

carta precatória no mesmo endereço da citação, o ato restou infrutífero 

(id. 575150). Contudo, conforme o teor da certidão do oficial de justiça de 

id. 575150 – pág. 4, a parte executada mudou-se do endereço indicado na 

inicial sem comunicar e atualizar a este juízo. Destarte, dispõe o art. 19, § 

2º da Lei 9.099/95 quanto à obrigatoriedade da comunicação de eventual 

mudança de endereço no curso do processo, vejamos: Art. 19. As 

intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer 

outro meio idôneo de comunicação. (...) § 2º As partes comunicarão ao 

juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação. Isto posto, pelos fatos e 

fundamentos citados acima, declaro válida a intimação efetivada por meio 

da carta precatória de id. id. 575150, enviada para o endereço indicado na 

inicial. Defiro o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 14.367,99 

(quatorze mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove 

centavos), conforme cálculo atualizado. Realizado o ato, em caso de 
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positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado para 

requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No 

caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, desde já defiro o 

requerimento para bloqueio de veículo da parte executada, buscando se 

evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do 

sistema RENAJUD. Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito. Expeça-se o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante 

ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem como a inscrição 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010648-96.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO MENEZES GONCALVES DA LUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ CASTRESE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (EXECUTADO)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010648-96.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: DANIEL AUGUSTO MENEZES 

GONCALVES DA LUZ EXECUTADO: JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA 

- ME, AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE, CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS Vistos. Considerando o pagamento incontroverso 

da condenação, bem como a concordância parcial da requerente, 

expeça-se o competente alvará para transferência da quantia depositada 

nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 15736053. Atente-se ao cumprimento do 

Provimento n. 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se o 

reclamante, pessoalmente, conforme determina a CNGC. Sem prejuízo, 

intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao pedido de valor remanescente pleiteado pela exequente id. 

15736053. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004226-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MORANDINI (EXEQUENTE)

RAFAEL ALVES NESPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004226-20.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: PATRICIA MORANDINI 

EXECUTADO: AVIANCA Vistos. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de 

sentença, pretende o exequente a continuidade da execução, afirmando 

que não houve o pagamento dos honorários advocatícios previsto no 

artigo 523, § 1º, do CPC. Ocorre que no âmbito dos juizados especiais não 

se aplicam honorários advocatícios na fase de execução, conforme 

enunciado 97 do FONAJE: ENUNCIADO 97 - “A multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 

valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento”. Dessa forma, não há 

que se falar em continuidade da execução, objetivando os honorários 

previstos no artigo 523, § 1° do CPC. O executado, devidamente intimado 

para efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos 

autos o pagamento integral do crédito. Além disso, o exequente 

manifestou concordância com o pagamento da quantia depositada nos 

autos. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução, 

pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de 

Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Intime-se as partes da decisão. Certificado trânsito em julgado, bem como 

cumprido o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de Justiça 

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia depositada 

nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 14961622. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-61.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA AGUIAR PENHA (EXEQUENTE)

GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010133-61.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: ANGELA MARIA AGUIAR 

PENHA EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que se impõe 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Desde já defiro o 

levantamento dos valores, em favor do Exequente. Decorrido o prazo do 

Provimento nº 68/2018 do CNJ, certifique-se e expeça-se o alvará. 

Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos 

termos do art. 450, §3º da CNGC. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA MONTEIRO DE LIMA CAMPOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001786-51.2017.8.11.0045. REQUERENTE: TEREZA CRISTINA MONTEIRO 

DE LIMA CAMPOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. Tratando-se de sanção aplicada em decorrência de 

Procedimento Administrativo, não se afigura possível ao Poder Judiciário 

fazer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da sanção (daí decorrendo 

a impropriedade do reexame de provas), mas tão somente analisar a 

regularidade do procedimento, sobretudo o cumprimento do devido 

processo legal e a existência de provas suficientes a dar embasamento à 

decisão administrativa, até porque a vontade do administrador não pode 

ser substituída pela vontade do julgador quando aquele atuou dentro dos 

limites de sua discricionariedade e de sua conveniência. Importa, sobre 

este ponto, trazer à colação o ensinamento de Hely Lopes Meirelles: 

Permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo 

disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração 

da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação 

importa em saber se foram atendidas as formalidades procedimentais 

essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a 

contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites 

de sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da 

Administração quanto à escolha da pena aplicável dentre as consignadas 

na lei ou regulamento do serviço, a graduação quantitativa e a 

conveniência ou oportunidade de sua imposição. O que se nega ao 

Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a 

pretexto de fazer justiça, pois ou a punição é legal e deve ser confirmada, 

ou é ilegal e há que ser anulada. (Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros, 20ª ed., p. 598). Ou seja, se o Administrador, ao sopesar as 

provas existentes no procedimento administrativo, aplicou sanção 

compatível com a infração, não há que se falar em ofensa ao princípio da 

proporcionalidade e ao da razoabilidade. Embora seja, por vezes, difícil 

estabelecer o que é e o que não é razoável em uma determinada situação, 

mesmo esses conceitos indeterminados possuem zonas de certeza, ou 

seja, são determináveis em situações nas quais facilmente se verificam 

que o ato não extrapolou para a ilegalidade. Também podem ocorrer 

situações nas quais, num primeiro olhar, já se verifica a ausência de 

razoabilidade do ato, tornando-o passível de anulação. Ou seja, se o 

Administrador verificou a presença de provas suficientes e entendeu por 

aplicar a pena mais drástica diante de uma situação fática que pode 

ensejar tal pena, não é possível o controle jurisdicional. É que nesse caso 

estar-se-ia substituindo a discricionariedade do Administrador pela do 

Juiz. Na espécie, a autora foi aprovada no concurso público regido pelo 

edital n. 001/2015, da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, para o 

cargo de Fiscal Visa. Por outro lado, o edital exigia para a investidura no 

cargo o ensino médio completo, mais a habilitação de condutor de veículo, 

categoria AB, conforme anexo I do edital de regência. Verifica-se que a 

autora ao tomar posse e ser nomeada para as funções estabelecidas no 

edital de regência do certame entregou apenas o documento referente à 

habilitação da CNH apenas da categoria B, sendo que no dia 14 de março 

de 2017 foi notificada para comprovar sua habilitação de condutor de 

veículo na categoria AB, e, assim, foi afastada de suas funções por dez 

dias. Com efeito, a alegação da autora de que no dia da posse estava tudo 

certo para o exercício de suas funções não deve prevalecer, uma vez 

que ela tinha total conhecimento acerca das exigências e dos requisitos 

previstos no edital de regência para a habilitação no cargo para o qual 

concorreu. Fato é que a autora deveria comprovar sua habilitação para as 

funções do cargo na data da posse, e não apresentar requerimento 

pleiteando dilação de prazo para conseguir habilitação posterior, tal como 

prevê a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou 

habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e 

não na inscrição para o concurso público”. A postergação de prazo para 

a comprovação da habilitação da autora para o cargo, certamente 

causaria desvantagem para os demais candidatos e prestigiaria a autora 

em detrimento de seus concorrentes que deve ter o mesmo tratamento 

previsto no edital. Assim, há de se concluir, que, a penalidade imposta 

tinha previsão no ordenamento jurídico e que a autora não preencheu os 

requisitos exigidos no edital de regência no qual foi submetida, cujo 

procedimento teve fundamentação fática e legal pertinente aos fatos 

imputados à autora. Com esses fundamentos, de rigor a improcedência 

dos pedidos. Por arremate, considero que “o julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida 

pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas 

enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na 

decisão recorrida” (EDecl no MS 21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1ª 

Seção do C.STJ, j. 08/06/2016). Por este entendimento, e de acordo com 

os Enunciados 10 e 13 da Enfam, como não há nada mais a apreciar, 

tendo em vista que os demais argumentos deduzidos pelas partes no 

processo não são capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão 

adotada nesta fundamentação, a procedência é medida de rigor. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c 

pedido Liminar e danos morais proposta por TEREZA CRISTINA DE LIMA 

CAMPOS em desfavor de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (REQUERENTE)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002480-20.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROSA DO NASCIMENTO 

DUTRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. O artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil determina que cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte; ou corrigir erro 

material. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, 

que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas 

hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não 

possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, 

mas apenas aclará-la. A parte embargante foi devidamente intimada para 

promover a habilitação dos herdeiros nos autos, tendo em vista o 

falecimento da parte autora; mas deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. O despacho que determinou a habilitação dos herdeiros foi 

proferido no dia 27 de junho e a sentença de extinção proferida no dia 29 

de setembro de 2018, ou seja, mais de três meses de paralisação. Não se 

trata de formalismo processual, mas ausência de cooperação da parte em 

cumprir as decisões judiciais a contento. Por outro lado, não há falar em 

dificuldade do patrono na localização dos herdeiros, pois sequer houve 

manifestação do subscritor informando a respeito da suposta dificuldade 

ou pedido de prazo para cumprir o despacho exarado no evento 

13871222. Na espécie, não se verifica obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado. Mas trata-se evidente pretensão de 
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reapreciação da matéria julgada, o que não pode ser admitido. Aliás, os 

embargos de declaração não se presta como meio processual adequado 

para reexame da matéria ou inconformismo da parte em relação à decisão 

proferida. Ante o exposto, ante a ausência de obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material no julgado, REJEITO os embargos de declaração 

opostos por MARILENE NASCIMENTO ZEFERINO, GILSON ZEFERINO e 

GERCI ZEFERINO JUNIOR. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012165-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012165-97.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCOS JUNIOR LESIUK 

SILVA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Relatório 

dispensado em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. Com razão a parte embargante. Isso porque, conforme 

fundamentado na sentença, os cálculos apresentados pela embargada 

divergem dos parâmetros fixados na sentença, cujo depósito realizado 

pela executada foi simplesmente para garantir o juízo na fase de 

execução. Por outro lado, como a executada não realizou o pagamento de 

forma voluntária, houve incidência da multa de 10 (dez por cento) previsto 

no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o valor 

referente ao depósito realizado pela executada foi inferior ao crédito 

atualizado de modo que a quantia a ser transferida ao exequente se 

refere ao valor objeto da penhora, mediante a restituição de R$ 2,19 (dois 

reais e dezenove centavos) reconhecido pelo exequente como excesso 

de execução. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração para determinar que a transferência de valor ao exequente se 

refere ao valor objeto da penhora realizada nos autos. Por outro lado, o 

valor de restituição à executada se refere ao valor objeto do depósito (Id. 

12372860), observando-se, em todo caso, as disposições estabelecidas 

no Provimento 68/2018 do CNJ. No mais, permanecem incólume as demais 

disposições lançadas na r. sentença. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 09 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-02.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALOISIO ESCHER (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO PINA (REQUERIDO)

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010350-02.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE ALOISIO ESCHER 

REQUERIDO: EDSON ANTONIO PINA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente 

comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando 

indispensável a dilação probatória. Afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo primeiro requerido, porquanto sua responsabilidade 

decorre do princípio da causalidade e da culpa in eligendo. Afasto, da 

mesma forma, a preliminar de carência de ação por ilegitimidade de parte 

arguida pela segunda requerida, pois, registro que, apesar da ausência de 

relação contratual, nos termos do que dispõe o artigo 787 do Código Civil, 

e do contrato havido entre os requeridos, a Seguradora é garantidora pelo 

pagamento das perdas e dos danos devidos pelo segurado (Edson 

Antônio Pina) a terceiros (o autor no caso). Além disso, em interpretação 

ao Enunciado da Súmula n. 529, do Superior Tribunal de Justiça, nota-se 

que não há vedação a que a vítima formule sua pretensão reparatória em 

desfavor da seguradora do causador do dano, desde que não o faça de 

maneira direta e exclusiva. Dessa forma, conheço a legitimidade dos 

requeridos para figurarem no polo passivo da demanda, posto que 

satisfeita a exigência do artigo 17 do Código de Processo Civil, o que 

autoriza a abordagem do mérito. É incontroverso nos autos que, na 

oportunidade, o autor conduzia o seu veículo Fox, ano 2008/2009, placa 

KXT2032/GO, Renavam 986466131, Chassi 9BWAA05Z794044209, na 

Rodovia MT 449 e ao chegar no pedágio, parou em uma das filas quando 

sofreu colisão em seu veículo do veículo que estava à frente, qual seja, 

uma Toyota Hilux, ano 2012/2012, placa OBF5227/MT Renavam 

00480708266, Chassi 8AJFY29G7C8508677, e sofreu perda total de seu 

veículo. Aliás, a Seguradora requerida, no primeiro momento, concordou 

em realizar o pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) ao autor, 

conforme se verifica pelos documentos juntados no evento 617841. No 

mais, é inconteste a responsabilidade do primeiro requerido Edson Antônio 

Pina pelo evento descrito na inicial. Conforme disposição do artigo 28 do 

Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter o 

domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis 

à segurança do trânsito”. Portanto, a colisão no veículo do autor foi 

causado em decorrência da falta de cuidado e atenção na direção, fato 

imputável ao requerido Edson, que, ao dar a ré no seu veículo Hilux que 

estava parado na fila do pedágio, sem atentar-se para sua traseira, colidiu 

com o veículo do autor, causando os prejuízos narrados na inicial. Estando 

presentes os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, prejuízo e 

nexo de causalidade), impõe-se a condenação dos requeridos ao 

pagamento do valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo autor. 

O contrato de seguro visa garantir ao segurado a restauração da situação 

anterior ao evento danoso, possuindo função indenizatória. Os artigos 

1.458 e 1.432 do Código Civil estabelecem como obrigação do segurador 

arcar com os prejuízos do risco assumido, não exatamente com a 

importância pela qual a coisa foi segurada. Entendimento diverso 

configuraria enriquecimento ilícito, pois o segurado receberia um valor 

maior do que o prejuízo sofrido. O contrato de seguro não tem por objetivo 

proporcionar lucro ao segurado. Com efeito, no caso dos autos o primeiro 

requerido assumiu a culpa pela colisão que ocasionou perda total do 

veículo do autor, conforme Boletim de Ocorrência juntado nos autos. A 

Seguradora, por sua vez, defendeu que o pagamento da indenização só 

não foi realizada porque o autor não encaminhou todos os documentos 

exigidos no processo administrativo para o pagamento do seguro. 

Entretanto, considerando a existência de contrato de seguro entre os 

requeridos, e ainda, que a Seguradora havia concordado em pagar ao 

autor a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), de rigor a 

procedência do pedido para condenar a seguradora ao pagamento da 

quantia acordada, valor de acordo com a tabela Fipe do bem na época da 

colisão. Há de ser considerado, todavia, que o contrato previa que no 

caso de acidente de trânsito e o bem atingido estivesse alienado, o 

pagamento da indenização deveria ocorrer diretamente ao agente 

financeiro. Dessa forma, o valor devido a título de dano material deverá 

ser pago diretamente ao credor financeiro, descontados os débitos de 

licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT, e o saldo remanescente 

restituído ao autor. Por fim, o pleito de indenização por danos morais 

também merece ser acolhido. É indiscutível que tal situação implicou 

sofrimento, aflição, desespero, preocupação, e que o evento continua 

repercutindo até os dias de hoje, uma vez que o autor se vê 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 288 de 734



impossibilitado de dirigir o seu veículo envolvido na colisão, já que deu 

perda total. É pacífico, nos dias de hoje, que o dano moral e o material 

possuem natureza jurídica distinta e autônoma, podendo ser decorrentes 

de um mesmo ato, não sendo necessária a ocorrência de reflexos 

patrimoniais para que o dano moral seja indenizável. A Constituição 

Federal de 1988 veio assegurar a indenização por dano moral ou material 

decorrente de violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das 

pessoas (artigo 5º, inciso X). Cabe ao julgador fixar moderadamente a 

verba atinente ao dano moral, de forma a trazer compensação pelo abalo 

e transtorno sofridos pelo autor em decorrência do acidente, e, ao mesmo 

tempo, desestimular comportamento semelhante por parte do causador do 

dano. A indenização não deverá ser exagerada a ponto de enriquecer o 

autor, nem ínfima a ponto de ser considerada desprezível pelos 

requeridos. Além disso, deve ter em consideração que a colisão foi no dia 

29 de agosto de 2013, e o autor até então está sendo privado de utilizar o 

seu veículo em decorrência do acidente. Assim sendo, considerando as 

peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Observo, por último, que deverá ser 

descontado dessa verba o valor recebido pelo autor a título de 

indenização decorrente do seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do 

Superior Tribunal de Justiça. Por arremate, considero que “o julgador não 

está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDecl no MS 

21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção do C.STJ, j. 08/06/2016). Por 

este entendimento, e de acordo com os Enunciados 10 e 13 da Enfam, 

como não há nada mais a apreciar, tendo em vista que os demais 

argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de, ao 

menos em tese, infirmar a conclusão adotada nesta fundamentação, a 

procedência é medida de rigor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

ANDRÉ ALOISIO ESCHER em desfavor de EDSON ANTÔNIO PINA e 

MAPFRE SEGUROS GERAIS, para: (i) CONDENAR os requeridos ao 

pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e mil reais) a título de dano material ao 

autor, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do evento 

danoso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Caso haja dívida pendente com o agente financeiro, o pagamento 

deverá ser realizado diretamente ao agente financeiro e o saldo restituído 

ao autor, descontados os débitos de licenciamento e Seguro Obrigatório – 

DPVAT, bem como de IPVA e outros débitos legítimos, a exemplo de 

multas, que recaiam sobre o bem. O pagamento do saldo remanescente 

fica condicionado à entrega pelo autor do veículo salvado à Seguradora e; 

(ii) CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., 

conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, a contar do evento danoso, ou seja, data da colisão (Súmula 

54 do STJ), devendo ser descontado dessa verba o valor recebido pelo 

autor a título de indenização decorrente do seguro DPVAT, nos termos da 

Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos artigos 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da multa diária pela não 

cumprimento da obrigação de fazer. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

10 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDSON ROBERTO BRIZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001745-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDSON ROBERTO BRIZOLA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre 

ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento antecipado, 

consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, incidindo, dessa assim, os efeitos da revelia na forma do 

artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento da 

requerida quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). A reclamada foi 

citada e compareceu à sessão de conciliação, porém, deixou de 

apresentar contestação, razão pela qual decreto-lhe a revelia. O autor 

nega a existência de relação jurídica com a requerida, de modo que a 

dívida no valor de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez 

centavos) que deu origem à inscrição do nome do reclamante no cadastro 

de devedores é indevida. De fato, o autor comprovou nos autos que a 

parte requerida inseriu o nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes, sendo possível aferir pelos documentos juntados na 

petição, em especial o documento juntado no evento 13062376, não 

havendo, por outro lado, apontamento preexistente. A assim, 

considerando a aceitação tácita da requerida com o pedido da parte 

autora, de rigor a declaração de inexistência do débito. Quanto aos danos 

morais, reputo-os devidos pela simples prática da inscrição indevida do 

nome do autora nos órgão restritivos ao crédito, dispensando a 

jurisprudência a comprovação do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): 

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por 

dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na 

simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, indevida de 

registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a 

demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

reclamada inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos brasileiros 

dependem para prover a subsistência própria e da família. Relativamente 

ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para 

sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por 

dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 
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que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não 

imprimir caráter punitivo ao ofensor. Em vista disso, fixo o montante da 

indenização no valor certo e determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

o qual reputo razoável para reparar o prejuízo moral sofrido, em 

consideração, ainda, ao caráter punitivo, coibitivo e ressarcitório da 

medida, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem 

se constituir em enriquecimento indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança 

proposta por EDSON ROBERTO BRIZOLA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 

281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), objeto da presente 

ação; (ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 

406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a incidir da data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de inadimplentes referente à 

dívida objeto da presente ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

10 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-90.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES PADILHA CASAROLI (EXEQUENTE)

LUCIVANI BREMBATTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010392-90.2010.8.11.0045. EXECUTADO: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXEQUENTE: CHARLES PADILHA CASAROLI Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre CHARLES PADILHA CASAROLI e 

JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, nos termos 

do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante na minuta juntada no evento 

15679993. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT,11 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002823-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOSUE VIEIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002823-79.2018.8.11.0045 Valor da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: 

[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: JOSUE VIEIRA DE MORAIS POLO PASSIVO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 14/11/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 16 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002032-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GOMES DO CARMO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA SERGIO DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa. No prazo 

legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107391 Nr: 2525-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFQ, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 Diante do exposto determino o sobrestamento do cumprimento do 

mandado de prisão e Determino a remessa do presente feito para reunião 

aos autos n° 2524-27.2015.811.0045 e 2523-42.2015.811.0045 3ª Vara a 

fim de que tramitem conjuntamente, objetivando que não sejam proferidas 

decisões conflitantes, tendentes a acarretar prejuízos às partes 

litigantes.Intimem-se. Cumpra-se.Expedindo-se o necessário. Às 

providências.Lucas do Rio Verde/MT, 09 de outubro de 2018.GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004334-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004334-15.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Podendo ser cumprida no plantão, 

nos termos do art. 212 do CPC. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 16 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004160-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

BENEDITO FERMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1004160-06.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

TRABALHISTA proposta por BENEDITO FIRMINO DE SOUZA em desfavor 

de SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, objetivando a 

condenação da requerida ao pagamento da rescisão trabalhista. Instruiu a 

inicial com documentos, conforme se vê dos ID’s anexos. Vieram-me os 

autos conclusos. Pois bem. Recebo a inicial e os documentos a ela 

acostados. Defiro a gratuidade da Justiça. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 16h30min. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para 

comparecer ao ato designado. A intimação da parte autora para a 

audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003927-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENI DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR BOBATO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003927-09.2018.8.11.0045 AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL REQUERENTE: LENI DE SOUZA 

REQUERIDO: ADEMAR BOBATO VISTO. Cite-se pessoalmente a pessoa 

em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne que, 

caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, a teor da regra ínsita no artigo 344, do CPC. Citem-se 

pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo para, querendo, 

responder no mesmo prazo supra. Somente será dispensada a citação 

dos confinantes quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em 

condomínio (art. 246,§ 3°, do CPC). Caso o autor não tenha informado o 

endereço dos confinantes, intime-o para que o faça, no prazo de quinze 

dias. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os réus incertos, 

ausentes, desconhecidos e eventuais interessados, observando-se o 

disposto no artigo 257, III, do CPC. No edital de citação deve constar, 

ainda, que ficam citados os confinantes e seus cônjuges porventura não 

encontrados. Em se tratando de ação real imobiliária, deverá ser 

providenciada a citação dos cônjuges, sempre que os réus forem 

casados (artigo 73, § 1º, do CPC). Intime-se, via postal, para manifestar 

eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, encaminhando cópia de todos os 

documentos acostados na inicial. Defiro os benefícios da gratuidade de 

justiça. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas Do Rio 

Verde, 15 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004077-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE CLARICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1004077-87.2018.811.0045 ABERTURA DE INVENTÁRIO 

REQUERENTE: DILCE CLARIE DOS SANTOS VISTOS. Recebo o presente 

INVENTÁRIO e nomeio como inventariante DILCE CLARICE DOS SANTOS, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, mediante TERMO nos 

autos. Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar as 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado, 

observados os termos da regra ínsita no artigo 620, do mesmo Estatuto 

Processual. Depois de apresentadas às primeiras declarações, citem-se 

os herdeiros, a Fazenda Pública para que se manifeste, nos termos do 

artigo 626, do CPC. Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o comprovante 

de recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis, ou prova da 

isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta emitida 

pela agência fazendária. Providencie a inventariante, por ocasião da 

apresentação das primeiras declarações, bem como certidões fiscais 

atualizadas (Fazendas Nacional, Estadual e Municipal). Sem prejuízo, 

oficie-se ao INSS para o encaminhamento de certidão de inexistência de 

mais herdeiros habilitados em nome do De Cujus no prazo de 10 dias. 

Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos para deliberação. 

Após, cite-se a ilustre representante da Fazenda Pública Estadual. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004125-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALVO DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004125-46.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de ação 

ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela 

qual pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o réu 

implantar, em seu favor, beneficio assistencial de prestação continuada, 

nos termos do art. 20 Lei no. 8.742/93. Com a inicial juntou documentos. É 

o relato do necessário. Decido. Inviável o pedido de antecipação de tutela, 

por ora, uma vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade do autor e de sua alegada situação de miserabilidade. Desta 

forma, entendo que a questão depende de dilação probatória com a 

realização de exame médico pericial, bem como de estudo social, razão 

pela qual, por ora, deixo de apreciar a antecipação da tutela pretendida. 

Via de consequência, DETERMINO a realização antecipada de perícia 
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médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Proceda, a Secretaria, a nomeação 

do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia médica. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Quanto à apresentação dos quesitos, 

convém salientar que a parte Requerente já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. No que concerne à alegada situação de miserabilidade da 

parte Autora, DETERMINO seja realizado Estudo Social, pelo Setor Social 

desta Comarca, fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o 

cumprimento da determinação, devendo, ainda, as experts guardarem 

observância e consideração quanto aos fatores sociais, ambientais e 

pessoais, vivenciados pela parte Requerente. Aportando aos autos os 

laudos (médico e social), imediatamente conclusos para deliberação 

quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, ante 

a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com a juntada de 

contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004276-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO MENON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004276-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

ARMELINDO MENON REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Defiro do pedido de ID n° 15822383. 

Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca. Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias, com a 

urgência que o caso requer. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de outubro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004019-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

JULIANE CRISTINE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004019-84.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JULIANE CRISTINE DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO , tendo as partes acima identificadas. A parte autora pugnou 

pela desistência da ação e extinção do processo, conforme se verifica de 

ID n° 15667430. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação formulado pela parte, via de consequência JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do CPC. Sem Custas, face a extinção prematura do feito. Transitada 

em julgando, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde/MT, 16 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDOMAR DANTE (AUTOR(A))

FERNANDO MARTINS GONCALVES (ADVOGADO(A))

DIRCEU CAVICHIOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE SANTI (RÉU)

EDMILSON APARECIDO DANTE (RÉU)

PAULO SERGIO DANTE (RÉU)

ANTONIO DONIZETE VALENTINI (RÉU)

JOSE CLESIO MORI (RÉU)

HAROLDO DA COSTA ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO E POLO 

PASSIVO, por meio de seus advogados habilitados, do inteiro teor do R. 

Despacho proferido nos autos (Id 15830697), que segue vinculado à 

presente, o qual REDESIGNOU a audiência anteriormente agendada, e deu 

outras deliberações. Observação: de conformidade com o item 3 do 

decisum acima referenciado, segue vinculado à presente o Despacho 

proferido em 26/07/2018 (Id 14363603), para ciência acerca das demais 

deliberações proferidas. DADOS DA AUDIÊNCIA: a audiência de instrução 

e julgamento foi redesignada para o dia 13 de março de 2019, às 13h00min 

(MT), e se realizará na Sala de Audiências deste Juízo da 2ª Vara, no 

prédio do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO BATISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.O. MACHADO - ME (REQUERIDO)

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 14841069 e da audiência de Instrução e Julgamento 

designada nos autos para o dia 15/10/2018 às 13:00 horas (MT), bem 

como para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de Intimação pessoal do requerido, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

devendo juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-04.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO BATISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.O. MACHADO - ME (REQUERIDO)

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

decisão de ID nº 14841069 e da audiência de Instrução e Julgamento 

designada nos autos para o dia 15/10/2018 às 13:00 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13087 Nr: 29-97.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo e requeira medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de 

fl. 160 e o transcurso do prazo de suspensão dantes requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115843 Nr: 6070-31.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fort Cal Industria Comercio e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Lacerda Ferreira Braga 

Junior - OAB:150.240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo e requeira medidas úteis em 

termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 65 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34959 Nr: 3972-83.2010.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Furtoso da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101187 Nr: 2926-83.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Mohr Malacarne, Izaildo Santos Souza, Marcia 

Alessandra Alves de Oliveira, Judite Rosilene Palaoro, Leni Maria Segatto, 

Mercedes Freitas Barbosa Pereira, Saulo Carlos Tavares, Patricia Santos 

Rosa, Zelair Conterno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2186 Nr: 8-44.1994.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SEBBA FILHO, HELOIZA HELENA CRUVINEL 

SEBBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eigo Campolina de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT, NAPOLEÃO SANTANA - OAB:GO-2.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leovegildo Rodrigues - 

OAB:1592/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo requerendo o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, tendo em vista o desarquivamento 

solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88811 Nr: 3198-48.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85539 Nr: 54-66.2013.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela Friedrichs Tonha Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Oliveira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100128 Nr: 2307-56.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: George Augusto Bontempo Elmadjian, Geraldo Raimundo 

Genovei, Gelsi Maria Peters, Gilson Benovit, Geiza Pereira de Souza 

Scherer, Gilmari Caron, Hugo José Weber, Hyléia Vieira Guimarães, Gisele 

do Nascimento Desto, Graciela Leite dos Santos Freire, Gilberto Rezende 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 
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Água Boa/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 3316-58.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Valente Araujo, Elvécio Rodrigues da Silva, 

Lays França Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinícius Vieira de 

Oliveira - OAB:GO-8216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/GO 9.899

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo e requeira o que enteder de 

direito em termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala 

de Justiça de fl. 552 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1482 Nr: 12-18.1993.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SEBBA FILHO, HELOIZA HELENA CRUVINEL 

SEBBA, JUDET ANTONIO SEBBA, REGINE COELI CARRIJO SEBBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo requerendo o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, tendo em vista o desarquivamento 

solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87939 Nr: 2375-74.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Junir Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walisson Henrique Justo e 

Lemes - OAB:OAB/GO 31.793

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, 

tendo em vista a contraproposta apresentada pelo exequente às fls. 76/77 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104558 Nr: 5007-05.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunides Dias Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104380 Nr: 4913-57.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100363 Nr: 2436-61.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Ferreira Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDOMAR DANTE (AUTOR(A))

FERNANDO MARTINS GONCALVES (ADVOGADO(A))

DIRCEU CAVICHIOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE SANTI (RÉU)

EDMILSON APARECIDO DANTE (RÉU)

PAULO SERGIO DANTE (RÉU)

ANTONIO DONIZETE VALENTINI (RÉU)

JOSE CLESIO MORI (RÉU)

HAROLDO DA COSTA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000651-76.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em relação ao pedido dos 

réus (Id n. 15707074), em que pese à existência de conexão entre os 

processos, não há razão para obstar a atividade probatória, sobretudo 

quando concluído os atos preparativos da atividade instrutória, que, 

inclusive, poderá eventualmente ser utilizada como prova emprestada, 

desde que observado os requisitos, nos termos do art. 372 do Código de 

Processo Civil. Ademais, não se pode deixar de destacar que, na 

realidade, a demanda de preferência ora em análise que se afigura como 

causa prejudicial ao andamento do processo de divisão e imissão de 

posse. Ora, na eventual hipótese de procedência da pretensão desta 

demanda, restará ineficaz de forma oblíqua o negócio jurídico formalizado 

entre as partes (Id n. 8083703), ante a hipótese de ser concedida direito 

de preferência à aquisição da coisa em favor dos autores como 

pretendem nesta ação. Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido de 

suspensão do processo e da audiência designada neste sentido. 2 – De 

outro lado, em relação ao pedido de adiamento de audiência de instrução e 

julgamento formulado pelos autores (Id n. 15813983), o advogado dos 

demandantes, Dr. Fernando Martins Gonçalves, foi intimado de uma 

audiência a ser realizada no dia 17/10/2018 na ação civil pública n. 

5005924-96.2017.4.04.7004, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Paraná, cujo ato foi designado no dia 1º de junho de 2018, enquanto que a 

audiência agendada neste processo foi designada no dia 25 de julho de 

2018. O referido causídico é o único que patrocina àquela causa em favor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 294 de 734



do réu, como também é quem figura como único advogado dos 

demandantes. Sendo assim, se mostra justificável o cancelamento do ato 

agendado para ocorrer dia 16/10/2018, visto que dificultará sobremaneira 

o causídico a comparecer em ambos os atos sem prejuízo da saúde física 

e mental na elaboração de defesa dos dois processos, sobretudo pela 

distância entre as Comarcas de Água Boa/MT e Umuarama/PR, razão pela 

qual se mostra justificada a necessidade de ser remarcada nova 

audiência de instrução e julgamento neste processo, nos termos do art. 

362, inciso II do Código de Processo Civil. Diante da justificativa 

apresentada pelo advogado dos autores, REDESIGNA-SE a audiência 

anteriormente agendada para o dia 13 de março de 2019, às 13h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. 3 – INTIMEM-SE as partes da 

nova data, devendo ser observadas as advertências da decisão que 

havia designada a audiência anterior. 4 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Água Boa/MT, 08 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDRA SUZANA KRELING (REQUERENTE)

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

WILLYS SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Portaria

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, JUIZ DE 

DIREITO TITULAR DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

Considerando o disposto no art. 17, da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

determina ao Juiz competente que realize correição anual nas delegacias 

de polícia e unidades prisionais sob sua jurisdição; Considerando que o 

Juízo da Terceira Vara exerce a função de corregedor do sistema 

prisional local e a da Vara Criminal de Água Boa/MT. RESOLVE:I - Fixar o 

dia 29/10/2018, a partir das 13h00 (Mato Grosso), para Correição na 

Delegacia de Polícia de Polícia de Água Boa/MT; e, no mesmo dia, a partir 

das 14h30 (Mato Grosso), para a Correição na Unidade Prisional Major PM 

Zuzi Alves, localizada na Comarca de Água Boa/MT, II - Designar os 

Assessores de Gabinete José Rildo Coelho Machado Junior (Matrícula 

36618) e Renata Teixeira (Matrícula 36695) para secretariarem os 

trabalhos correicionais. III - Determinar aos senhores Delegados de Polícia 

responsáveis pelas Delegacias referidas que permaneçam em seus 

postos nos dias das correições, para que forneçam ao Juiz Corregedor os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços correicionais. IV - 

Encaminhe-se cópia da presente ao Conselho da Magistratura, 

Corregedoria Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, à OAB-Subseção de Água Boa/MT e à Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, à Imprensa local e à Imprensa Oficial 

de Mato Grosso. V - Comunique-se aos Senhores Delegados de Polícia, 

enviando-se cópia para ser afixada em local visível. VI – Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Afixe cópia no átrio deste Fórum e no mural da 

Terceira Vara. Água Boa-MT, 11 de outubro de 2018. JEAN LOUIS MAIA 

DIAS Juiz de Direito.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES FREITAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000356-08.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $15,648.66 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 POLO PASSIVO: Nome: CHARLES 

FREITAS VIEIRA Endereço: RIO BRANCO, S/N, VILA NOVA, PONTE 

BRANCA - MT - CEP: 78610-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA COMO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para 

manifestar quanto ao teor da certidão do oficial de justiça, cuja cópia 

segue em anexo. Alto Araguaia-MT , 16 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76055 Nr: 4125-12.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONA DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 76055

Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 
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válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir – justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/12/2018, às 

17h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69524 Nr: 503-22.2016.811.0020

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OGDSES, ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 69524

Vistos.

 Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de referência n.° 27, observando 

o requerido na manifestação de referência n.° 34.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60744 Nr: 2978-19.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELIANDRA FERNADES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS PEREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 60744

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018 

às 14h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 5271 Nr: 77-98.2002.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELARMINA CÂNDIDA DE OLIVEIRA 

(ESPÓLIO), CASSIANO QUINTILHIANO REZENDE, HELAINE QUINTILHIANO 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9299/0, SÉLIA BORGES DE MORAIS - OAB:10.226-MT, WILLIAM 

SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Spadini - 

OAB:9679/MT, MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499-O/MT

 Código n.º 5271(...): I – SUSPENSÃO DO FEITO de código n.º 14974, 

passando estes autos a serem considerados como principal para o 

deslinde de ambos os inventários, uma vez que: a – heranças deixadas 

por dois cônjuges, identidade de herdeiros e dependência de uma partilha 

com a outra, nos termos do artigo 672 do Código de Processo Civil; 

registrando que, a partir desta decisão, todos os atos processuais serão 

realizados SOMENTE nestes autos, DESCONSIDERANDO e/ou não serão 

analisadas quaisquer manifestações e/ou petições que forem 

protocolizados naqueles autos (código n.º 14974) a partir desta decisão; II 

– DEFIRO os pedidos requeridos nas letras “b” e “c” da petição de 

referência 36, DETERMINANDO ao INVENTARIANTE que: a – apresente 

relação dos bens deixados pelos de cujus, com a sua pormenorizada 

localização (informando quais bens estejam alugados e/ou arrendados 

e/ou com algumas restrições); b – apresente relação dos débitos 

existentes e/ou deixados pelos de cujus, informando se algum debito 

encontra-se com garantia de algum bem, sendo que, caso positivo, decline 

qual seja; e, c – junte-se aos autos, o regular recolhimento do ITCMD, bem 

como as certidões das fazendas públicas em nome dos de cujus; 

DEVENDO CUMPRIR NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE 

REMOÇÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS. III – DEFIRO o pedido 

requerido na letra “a” da petição de referência 36, nos seguintes termos: a 

– após apresentado a relação dos bens pelo Inventariante (determinação 

“a” do item II), DETERMINO a Senhora Gestora que requisite COM 

URGÊNCIA do Oficial de Justiça destes autos que proceda a realização de 

avaliação dos bens informados pelo Inventariante, registrando que, desde 

já, nomeio-o como Avaliador Judicial, procedendo a Senhora Gestora com 

o necessário; e, b – com a avaliação dos bens, intimem-se os demais 

Herdeiros via seus Advogados para se manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias, devendo, no mesmo ato, se manifestarem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação, SOB PENA DE 

PRECLUSÃO. (...) Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77207 Nr: 4867-37.2016.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA BORGES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA BORGES 

DE OLIVEIRA, ALIOMAR BORGES DE OLIVEIRA, JUDITH BORGES NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 77207

Vistos.

 Inicialmente, constato que o Ministério Público informou não haver 

interesse que justifique sua intervenção.

 No mais, DETERMINO:

 I – Citem-se eventuais interessados, via edital, nos termos do artigo 721 

do Código de Processo Civil; e,

 II – Intimem-se as Fazendas Públicas para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 722 do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão; devendo encaminhar os documentos necessários.

Cumprida as determinações e ultrapassados os prazos, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71204 Nr: 1189-14.2016.811.0020
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA SILVA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR CAMILO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 71204

Vistos.

Dê-se vistas a Defensoria Pública para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 2700-47.2016.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA, DELOITTE TOUCH TOHMATSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCIO RODRIGUES 

MOREIRA - OAB:22628/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525-MT

 Código n.° 73931

Vistos.

Nos moldes do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de mandado de pagamento, concedendo-se ao 

Requerido o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação ou 

oposição de embargos à monitória.

Conste-se no mandado que o Requerido deverá efetuar o pagamento da 

dívida e seus acréscimos legais, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe 

o artigo 701 do CPC.

Advirta-se o Requerido que em caso de pagamento dentro do prazo 

estabelecido, este será isento do pagamento das custas processuais.

Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62357 Nr: 619-62.2015.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDM, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 62357

Vistos.

 DEFIRO o requerido na referência n.° 38, DEVENDO a Senhora Gestora 

providenciar o necessário.

 No mais, cumprido o ato, arquivem os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74110 Nr: 2784-48.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FELIZARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17.980, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 74110

Vistos.

INDEFIRO o requerido pela Exequente na referência 26, uma vez que não 

demonstrou exaurimento na busca pelo endereço do Executado, bem 

como não compete ao Juízo diligenciar obrigação inerente as partes, não 

podendo assim desincumbir-se de tal obrigação.

 Assim, intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o endereço atualizado do Executado e/ou requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75120 Nr: 3478-17.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 75120

Vistos.

 Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de referência n.° 64.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86315 Nr: 4623-74.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEY SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 86315

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76795 Nr: 4628-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSLA BRUNA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN PARKSSON BENITES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 76795

Vistos.

Haja vista que o Requerido encontra-se recluso na Cadeira Pública de Rio 

Verde – GO, regularmente citado não se manifestou, e ainda, estando a 

Requerente assistida pela Defensoria Pública, nomeio ao Requerido, a D. 

Advogada Leia Paula Aparecida Claudio, OAB/MT 15.120-B, para 

apresentar patrocinar sua defesa, no prazo legal; registrando que os 

honorários advocatícios serão arbitrados ao final da lide.

 Com a apresentação de contestação, intime-se a Requerente, para que, 

se desejando, apresente impugnação, no prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 1427-96.2017.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSMAR DOS SANTOS - 

OAB:2937

 Código n.° 80309

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78421 Nr: 218-92.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 Código nº 78421

Vistos.

Analisando os autos, entendo que não é possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontra presente nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do CPC, bem como, entendo desnecessária nova audiência de 

conciliação, vez que já foram realizadas duas durante o curso do 

processo e ambas restaram inexitosas, entretanto, no entanto será 

oportunizado na audiência de instrução e julgamento tentativa de acordo.

 Ademais, tendo em mira o inciso I do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, analiso os autos e observo que não há questões preliminares 

argumentadas na contestação.

Assim, nos autos se encontram presentes os requisitos de existência e 

desenvolvimento regular da relação processual, assim, julgo saneado o 

presente processo.

Fixo como pontos controvertidos a posse do imóvel descrito na inicial, e 

por consequente, a restituição do bem, bem como a existência dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Requerente, 

notadamente aqueles indicados na contestação.

Assim, entendo ser pertinente para o deslinde do feito, a prova 

documental, o depoimento pessoal dos contendores e a oitiva de 

testemunhas.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2018 às 

13h00min (Horário Oficial do Estado).

 Intimem-se as partes (nos termos do artigo 242 do CPC), sobre o direito 

de requerer esclarecimentos e/ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, sob pena de tornar a presente decisão estável (§§ 1° e 2° do 

artigo 357 do CPC), e ainda, para apresentarem o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (§4° do artigo 357 do CPC), com as 

ressalvas dos §§ 6° e 7° do artigo 357 do CPC.

 Por fim, façam a intimação pessoal dos contendores para prestarem os 

seus respectivos depoimentos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97161 Nr: 2907-75.2018.811.0020

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE ALTO ARAGUAIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrys Kellen Martins Ribeiro 

- OAB:20323-O/MT

 Código nº 97161

Vistos.

 Trata-se de comunicação de prisão do Indiciado Jellison Madureira de 

Oliveira, referente a mandado de prisão expedido da Comarca de 

Quirinópolis/GO.

Realizado audiência de custódia, foi determinado o recambiamento do 

Indiciado para a Comarca de Quirinópolis/GO.

A defesa apresentou requerimento para que o Indiciado cumpra sua pena 

nesta Comarca (ref. 22).

 Em manifestação, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento (ref. 25).

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Extrai-se dos presentes autos que o Indiciado foi detido em cumprimento 

de mandado de prisão preventiva oriundo da Comarca de Quirinópolis/GO.

 Assim, como bem delineado pelo Ministério Público, o pedido aventado na 

referência 22 deve ser apresentado perante o Juízo das Execuções 

Penais da Comarca de Quirinópolis/GO.

 Diante disto, INDEFIRO o pedido de referência 22, DEVENDO a Senhora 

Gestora, se for o caso, reiterar o cumprimento da decisão de referência 

15.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68589 Nr: 85-84.2016.811.0020

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA NASCIMENTO DAVID OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 68589

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59337 Nr: 1961-45.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Código n.° 59337

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018 

às 13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90449 Nr: 6603-56.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 97431

Vistos.

Cumpra-se.

Tendo em vista a ausência do Requerido na audiência de conciliação de 

Ref.26, bem como ante a negativa da citação por carta precatória, 

determino a baixa dos autos ao Órgão Ministerial para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 81305 Nr: 2041-04.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOK ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º81305

Vistos.

Intime-se a Parte Autora, para, caso queira, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78249 Nr: 104-56.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES TEODORO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Código n.º 78249

Vistos.

 Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de referência n.° 33.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73987 Nr: 2716-98.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSÉ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cornélio Mendes Garcia - 

OAB:22260/GO, Diogo Nunes Magalhães de Freitas - OAB:OAB/GO - 

28418, ELIAS RIBEIRO DE FREITAS - OAB:27897, LIDIANNE BARBARA 

DE CARVALHO MELO - OAB:OAB/GO - 46538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 73987

Vistos.

Revogo a determinação de referência n.° 38.

Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69571 Nr: 519-73.2016.811.0020

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE INACIO FILHO - 

OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 69571

Vistos.

Revogo a determinação de referência n.° 35.

Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 
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produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57670 Nr: 586-09.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cardoso de Moraes - 

OAB:15924/MT, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - 

OAB:13.633/MT

 Código n.° 57670

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/10/2018, às 

13h00min (MT), DEVENDO a Senhora Gestora providenciar as intimações 

necessárias.

No mais, solicite informações sobre o recambiamento do Denunciado 

determinado na referência 86, bem como, requisite informações do Diretor 

da Cadeira de Alto Araguaia – MT.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia - MT, 26 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56922 Nr: 2679-76.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA, JESUS JOSÉ DE SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura cristina Primo 

Parreira - OAB:20204, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - 

OAB:15.724/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 19946 Nr: 452-26.2007.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO COSTA, MARLENE BRAGA 

LOSANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, LUIZ TARABINI MACHADO - OAB:7938/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito, sendo que, encerrado aludido prazo, os autos será 

novamente remetido ao arquivo.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 650 Nr: 67-25.2000.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DARVANI KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A MT.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerida para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito, sendo que, encerrado aludido prazo, os autos será 

novamente remetido ao arquivo.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9661 Nr: 1841-85.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL- CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71196 Nr: 1182-22.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉZAR RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. NOMEIO para atuar na defesa do(a) acusado(a) Júlio Cézar 

Ribeiro da Costa, o Dr. Lucas Silva Zanotto – OAB/MT 23.637-O, 

arbitrando, para tanto, considerando o momento processual, o valor de R$ 
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8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago 

pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado para 

apresentar resposta à acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50609 Nr: 2567-78.2011.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE YAMADA, MARLENE TSUEKO YAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÉRICO IDEO SHINSATO - 

OAB:124.491/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a petição de fls. 162/163.

Alto Araguaia - MT, 16 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136532 Nr: 2492-31.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com pedido de 

Antecipação de Tutela, movida por IVON PEREIRA DOS SANTOS, em face 

de Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos qualificados nos 

autos.

 Às fls. 30 a parte autora informa não ter mais interesse na presente ação, 

assim requer a extinção da presente demanda em face da desistência.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado à fl. 30, pelos 

fatos e fundamentos expostos.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas, visto que defiro a gratuidade da justiça.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Barra do Bugres/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136310 Nr: 2340-80.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial porque preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320, do CPC.

DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, 

do CPC), ressalvando-se, contudo, a hipótese do artigo 102, do CPC.

 CITE-SE a Autarquia ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

ofereça a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade 

dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, manifestando-se 

sobre os fatos mencionados pela parte autora, fazendo constar no 

mandado de que não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos 

artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 

345, do Código de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143930 Nr: 7216-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE BRASILINA DA SILVA, AJTDN, MTDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a presente ação sob segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, pois atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte autora não faça jus.

Considerando a necessidade de regularizar a posse de fato exercida pela 

avó materna dos infantes, CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA, até ulterior 

deliberação deste juízo. EXPEÇA-SE o termo de guarda provisória dos 

menores, intimando-se a avó materna a firmá-lo.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a autora e os 

menores, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, com a juntada do estudo psicossocial, VISTAS ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131840 Nr: 7589-46.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CABRAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial porque preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320, do CPC.
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DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, 

do CPC), ressalvando-se, contudo, a hipótese do artigo 102, do CPC.

 CITE-SE a Autarquia ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

ofereça a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade 

dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, manifestando-se 

sobre os fatos mencionados pela parte autora, fazendo constar no 

mandado de que não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos 

artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 

345, do Código de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143009 Nr: 6687-59.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA GONZAGA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a emenda a inicial com a juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceiros (fl. 25), INTIME-SE a parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, juntando os documentos 

pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 2589-41.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134409 Nr: 1186-27.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15497/8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, o que faço com fundamento nos artigos 487, inc. I e 490, do Código 

de Processo Civil, para: (A) Confirmar a tutela provisória deferida, 

determinando que a requerida providencie o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na residência do requerente no prazo de 

48 horas a partir da intimação desta, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, 

limitado ao teto dos juizados.(B) Determinar o refaturamento do consumo 

de energia, a partir do mês 11/2017 até o mês 10/2018, atentando-se aos 

meses já pagos pelo autor (meses 02 e 05/2018), calculando as faturas 

sobre a média de consumo que arbitro em 30kwh; cujas faturas deverão 

ser emitidas de forma subsequente, respeitando o prazo de 30 dias para 

pagamento de cada uma.(C) Providencie a leitura mensal junto ao medidor 

da Requerente, abstendo-se de suspender a energia até que regularize a 

leitura e envio de boletos mensais à parte consumidora nos termos dessa 

decisão; (D) Condenar o réu ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. a indenizar a parte autora a título de dano moral no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento 

danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde a data do 

arbitramento (súmula 362 STJ).Pelo princípio da causalidade condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido na causa, forte no artigo 85, § 2º, incisos I, III e IV do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.Certifique-se o transito em julgado, arquivando-se os autos 

com as baixas necessárias e as cautelas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22134 Nr: 2220-91.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA DE SOUZA PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:MT 6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 esta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR O QUE DE DIREITO,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143957 Nr: 7232-32.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81089 Nr: 2746-14.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BENEDITO NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 31138 Nr: 2441-06.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96583 Nr: 5638-22.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DE SOUZA, INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105094 Nr: 4890-53.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DO NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18.489/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97491 Nr: 91-64.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLAND RAMOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54515 Nr: 720-43.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143907 Nr: 7206-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face da autora ter idade 

superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84811 Nr: 925-38.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para manifestar como entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52771 Nr: 3524-18.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O

 Vistos, etc.

INTIME-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta comarca, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 08 de outubro de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44126 Nr: 352-05.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Deus Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os 

cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados pela Autarquia 

requerida às folhas 186.

 REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, 

§ 1º e § 2º, da CF).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47094 Nr: 3260-35.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO VICENTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nos termos do artigo 313, I, § 1º, do CPC, SUSPENDO o processo em 

decorrência da morte da parte autora, até que haja a habilitação dos 

herdeiros no feito.

 INTIME-SE o requerente para que providencie a HABILITAÇÃO DOS 

HERDEIROS, no prazo legal, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 2353-02.2006.811.0008

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO MARIA BERNADETE PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO 

(PROCURADOR FEDERAL INSS) - OAB:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 175/177, para 

expedição do RPV/Precatório.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, 

do CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.TRANSLADE-SE cópia desta sentença ao 

processo de Embargos à Execução nº 3100-34.2015.811.0008 código 

102334, apenso a estes autos.Após o cumprimento integral da presente 

sentença ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44344 Nr: 570-33.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAIMUNDO MENEZES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

nos autos requerendo o que de direito para o regular andamento do 

processo, sob pena de extinção (artigo 485, III, CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte autora 

PESSOALMENTE, para promover o andamento no processo, sob pena de 

extinção (art. 485, III, § 1º CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 13189 Nr: 2509-92.2003.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER NAVARRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Vistos etc.

Considerando que restou infrutífera a tentativa de arresto via BacenJud 

(fls.121/122), intime-se o exequente para que se manifeste requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 

485, III, CCP).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte autora 

PESSOALMENTE, para promover o andamento no processo, sob pena de 

extinção (art. 485, III, § 1º CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113963 Nr: 4083-96.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE CORREA SALES, 

DJACKILEYNE SHERONN MATTEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DELMONDES - OAB:7819, FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - 

OAB:MT/20.581, JULIENE ARIANE MORREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/15.335, RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - OAB:MT/22.683, 

VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10886- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15.703/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – 

SICREDI SUDOESTER em face MARCOS JOSÉ CORREIA e OUTRO, todos 

qualificados nos autos.

 A execução foi recebida às folhas 56, determinando a citação/intimação 

da executada.

 Às folhas 77, compareceu a exequente pugnado pela extinção da 
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execução, nos termos do artigo 924, II do CPC, ante a liquidação da divida 

pelos executados.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Pois bem, em consequência, pelo exposto, DECLARO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo 

Civil.

 Sem custas.

 Com o transito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122811 Nr: 2502-12.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca dos Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a proposta de 

acordo de folhas 49v/50, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121377 Nr: 1630-94.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA 

- OAB:16.078-MT, QUERINA DE ASSIS DA SILVA - OAB:21.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE a exequente para que apresente o demonstrativo 

discriminado do crédito (art. 534, CPC).

2. Na sequencia, após o cumprimento da determinação pela exequente e 

em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 

535, do CPC.

 3. Não impugnada a execução, certifique-se e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (arts. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 4. OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 4° da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

à qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

5. Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117540 Nr: 6321-88.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAM, SMAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em razão do desarquivamento, intime-se a parte autora para que se 

manifeste requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento.

 Decorrido o prazo, e nada requerido pela parte, retorne os autos ao 

ARQUIVO, procedendo com as baixas necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27497 Nr: 653-54.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

(PROCURADORA FEDERAL INSS-MAT. 1553487) - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada RONES FERREIRA DA 

SILVA e herdeiros RUFINO SEBASTIÃO DA SILVA e FRANCISCA FEREIRA 

DE JESUS DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEUGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução, determinou-se a intimação da executada para, 

querendo, impugnar a execução.

Às folhas 129/133, a executada apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença, bem como pugnou pela habilitação dos herdeiros face ao 

falecimento do autor.

Às folhas 136/137 compareceu a exequente manifestando concordância 

com o calculo apresentado pela executada, pugnando pela homologação e 

consequente expedição do RPV, bem como requerendo a habilitação dos 

herdeiros.

Os cálculos bem como a habilitação foram homologados às folhas 140.

De consequência, foram expedidos os RPV’s, que restaram satisfeitos de 

acordo com os documentos de folhas 152/153.

Exequente manifestou pela expedição do alvará para levantamento dos 

valores (fls.158/159).

A Autarquia executada devidamente intimada sobre o levantamento dos 

valores, nos termos do Provimento 68/CNJ, deixou o prazo decorrer sem 

manifestação (fls.160/161).

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Espeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33079 Nr: 2870-70.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ALVES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 
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OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte exequente compareceu, pugnando pela expedição do alvará para 

levantamento dos valores.

A parte contraria foi devidamente intimada sobre o levantamento dos 

valores, nos termos do Provimento nº 68/CNJ, deixando decorrer o prazo 

se manifestação (fls.170).

Assim, expeça-se alvará para o levantamento da quantia depositada 

observando as informações para transferência informada às folhas 165.

 Após, nada mais requerido pelas partes, ARQUIVE-SE procedendo com 

as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104747 Nr: 4613-37.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA, PARA EM 05 DIAS MANIFESTAR-SE SOBRE O LAUDO PERICIAL,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49076 Nr: 698-19.2011.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação de Sentença 

no átrio do Fórum, lugar público de costume.

Barra do Bugres - MT, 16 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115280 Nr: 4903-18.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON CEZAR YAMANOI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de AUXÍLIO-ACIDENTE a ALISON CEZAR YAMANOI OLIVEIRA, no valor de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, devidos a partir da data da 

cessação do auxílio-doença (09.02.2015) até a data da implantação do 

benefício de Auxílio-Acidente que deverá ser a data desta sentença.As 

parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas 

de juros de mora a partir da citação e observado os critérios fixados 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção 

monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de com 

acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres – (MT), 11 

de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81788 Nr: 3497-98.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BANDEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por EVA 

BANDEIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.Sucumbente, condeno a Autora no pagamento das custas 

e despesas processuais, se houver, e no pagamento dos honorários 

advocatícios dos Procuradores do Réu, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. Contudo, observados, quanto à exigibilidade, os termos do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Barra do Bugres – (MT), 11 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133820 Nr: 862-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA APARECIDA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136079 Nr: 2189-17.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123746 Nr: 3078-05.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA EDNA PASSAMANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758/O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:MT- 

17758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por EVA EDNA 

PASSMANI DE OLIVEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 121, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 122v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 120.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 120, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 120, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83672 Nr: 470-73.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA DIAS GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 78, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37761 Nr: 191-29.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS PEDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a certidão negativa do 

oficial de justiça de folhas 82, requerendo o que de direito para o regular 

andamento do cumprimento de sentença, sob pena de extinção (art. 485, 

III, CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81743 Nr: 3449-42.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDIS PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT, MARIA ANGELICA AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:/MT 10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:11.340 

A

 Vistos etc.

 Trata-se cumprimento de sentença proposta por EUDIS PEREIRA DA 

SILVA, em face de BANCO GMAC S/A, que homologou o acordo firmado 

entres as partes (fls.246/245).

Nos termos dos artigos 815 e 536 do Código de Processo Civil, 

INTIMEM-SE os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra integralmente o acordo judicial, providenciando a baixa do 

gravame de alienação fiduciária, sob pena de fixação de multa diária.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação do executado 

certifique e dê-se vista à exequente.

 Conclusos oportunamente.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51962 Nr: 2712-73.2011.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA GARCIA VIEIRA, MARIA JOSE VIEIRA DE 

CARVALHO, HELIO GARCIA VIEIRA, SERGIO GARCIA VIEIRA, ANTÔNIO 

GARCIA VIEIRA, JOSÉ PEDRO DE CARVALHO, ADEVAR GARCIA VIEIRA, 

Elza Garcia Vieira, ELEUZA GARCIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PÓNDÉ - 

OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº1821-55.2012.811.0008 (Código 80227)

Processo nº2712-73.2011.811.0008 (Código 51962)

Vistos.

Analisando detidamente os polos da presente relação jurídica, insta 

declarar-me suspeito, na espécie, por motivo de foro íntimo, conforme 

apregoa o parágrafo 1° do art. 145 do Código de Processo Civil e COJE, 

art. 251, IX, sem, contudo, explicitar as respectivas razões.

 Logo, remeta-se imediatamente o presente ao Magistrado que atua como 

substituto legal desta Vara.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos Processo 

nº2712-73.2011.811.0008 (Código 51962).

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 04 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116999 Nr: 5962-41.2016.811.0008
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEVADA LTDA, 

BALTAZAR SCOLARI, LUIZ CARLOS SCOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278-B

 Vistos etc.

I - Cite-se o (s) Executado (s), para efetuar (em) o pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, da dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora.

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o “AR” 

devolvido no prazo de 15 (quinze) dias, deverá a citação ser realizada por 

oficial de justiça.

IV – Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se a 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens à penhora.

V – Desde já, deixo consignado que, qualquer diligência visando à 

localização de bens do (s) Executado (s) para a penhora, caberá à parte 

Exequente fazê-la.

VI – Para o eventual deferimento da penhora “on-line”, deverá a Exequente 

indicar corretamente o número do CPF/MF ou CNPJ do (s) Executado (s), 

bem como, apresentar o valor do débito devidamente atualizado.

VII – Não havendo a indicação de bens à penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

VIII - Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 24 de novembro de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143123 Nr: 6774-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Mandado de citação foi expedido, porém encontra-se 

aguardando a juntada do comprovante de pagamento da guia de diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112785 Nr: 3322-65.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BADIA DUARTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da petição de fl. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43645 Nr: 3679-89.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, exaurido "in albis" o prazo decorrente da citação, 

impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora para, no prazo 

de 5 dias, manifestar-se requerendo o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90760 Nr: 1038-55.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da petição de fl. 189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84473 Nr: 5531-46.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que transcorreu, sem manifestação da parte 

executada, o prazo de 20 (vinte) dias do Edital de citação disponibilizado 

no DJE n° 10317 publicado no dia 16/08/2018 e concluído em 24/09/2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134947 Nr: 1513-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTINO DA SILVA, GENALDO MARQUES 

DA SILVA, HIGOR RIBEIRO SANTOS, GEIZIANE APARECIDA EGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:14.425, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, Josué Alves Nascimento - OAB:20466

 Intimação da defesa dos acusados Robertino e Higor, para no prazo de 

05(cinco)dias apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 3907-49.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Intimação da Advogada constituída: Sandra Jane Scotti OAB/MT 15.152, 

para, no prazo legal, apresentar Resposta à acusação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131009 Nr: 7124-37.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN IANAI DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LORRAN IANAI DA CRUZ CARDOSO, 

Cpf: 06332761113, Rg: 2911611-2, Filiação: Eva Maria da Cruz e Jeremias 

Cardoso, data de nascimento: 03/05/1999, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Réu para comparecer em Audiência de Instrução 

e Jjulgamento designada para o dia 27 de novembro de 2018 às 14 horas, 

data única disponível.

Resumo da Inicial: Não havendo o réu LORRAN IANAI DA CRUZ CARDOSO 

alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de novembro de 2018 às 14 horas, data única disponível.

Despacho/Decisão: Autos: 7124-37.2017.811.0008 -  Código : 

131009.DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI – Não havendo o réu LORRAN IANAI 

DA CRUZ CARDOSO alegado preliminar, e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designa-se audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro de 2018 às 14 horas, 

data única disponível . I I  – Int imem-se as partes,  as 

testemunhas/informantes por ambas arroladas , bem como o acusado .III – 

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).IV 

– Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.V – Não localizada alguma das pessoas 

a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na inquirição para que, 

em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já 

assentado que o silêncio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos. Intimem-se todos.SERVE 

CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.Barra do Bugres/MT, 

19/dezembro/2017. João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

Barra do Bugres, 01 de outubro de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143037 Nr: 6710-05.2018.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fabia Hévillin de Oliveira Carvalho, CLAUDIA OHANNA 

SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

I –

Cuida-se de pedido de autorização de visita na Cadeia Pública de Barra do 

Bugres-MT formulado por Fábia Hevillin de Oliveira Carvalho, menor 

impúbere, representada neste ato por sua cunhada Cláudia Ohanna 

Santos da Silva.

 O MPE se manifesta pelo indeferimento do pedido (fls. 19/22).

Vieram os autos conclusos.

II –

O pleito não merece acolhida.

Dessume-se da inicial que Fábia Hevillin de Oliveira Carvalho, nascida em 

17/05/2001, é a cônjuge do preso Wallyson José Santos da Silva, os quais 

vivem sob o regime de união estável desde setembro de 2005 e são 

genitores do menor Christian Jhonny Oliveira da Silva, nascido em 08 de 

maio de 2017.

Consta que a cunhada Claudia Ohanna Santos da Silva, que mora na 

mesma casa que Fábia, é quem faz a visita ao seu irmão Wallyson José 

levando notícias e prestando auxílio.

Pois bem.

Tem-se que aos presos são assegurados todos os direitos não atingidos 

pela sentença ou pela lei (LEP, art. 3º), além daqueles previstos no artigo 

41, da LEP, dentre eles o de visita de familiares e amigos, em dias 

determinados.

É essencial no processo de reabilitação do apenado a manutenção dos 

laços que o unem à família e aos amigos. Por essa razão, assegura a LEP 

o direito de visitação ao preso, cabendo à Administração Penitenciária 

regulamentá-lo, estabelecendo os dias e os horários de sua realização .

Contudo, verifica-se que Fabia Hevillin de Oliveira Carvalho, companheira 

do recuperando é menor de 18 (dezoito) anos, conforme cópia da 

identidade de fl. 15 e, apesar de possuírem uma filha em comum, consta 

da inicial que a irmã do recuperando o visita regularmente.

Não há, portanto, que falar em afronta aos preceitos legais porque o 

custodiado está recebendo amparo da família dentro dos regulamentos 

que rege uma Unidade Prisional.

Ademais, é pacífico perante o STJ que, embora seja assegurado 

expressamente pela Lei de Execução Penal o direito de visitação com o 

objetivo de ressocialização, não deve se sobrepor aos direitos dos 

menores. Isto porque os estabelecimentos prisionais são, por sua própria 

natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e 

adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos 

do art. 227 da Constituição Federal (HC 426.623/RS, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Demais a mais, o direito do preso de receber visitas de seus parentes, 

consoante previsão no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é 

absoluto e não deve se sobrepor a outras garantias asseguradas às 

crianças e aos adolescentes pela Constituição Federal e pelo Estatuto 

Menorista (AgExPe 115452/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

26/10/2016).

Por oportuno, o art. 41 da LEP visa amenizar ao condenado o natural 

distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, o que 

também contribui para sua ressocialização.

Cabe acrescentar que o estabelecimento prisional é ambiente inadequado 

para um menor, ainda em fase de formação intelectual e psíquica. Em se 

tratando de visitas de crianças e de adolescentes, devem ser 

observadas, ainda, as normas protetivas previstas no ECA, as quais 

devem prevalecer sobre o interesse particular do apenado. Isso não 

equivale a dizer que nenhum menor poderá visitar mãe ou pai privado de 

liberdade, mas que os interesses relacionados à segurança e à

dignidade da criança e do adolescente precisam orientar a análise do 

Juízo das Execuções, a fim de colocá-los a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (art. 18 do 

ECA) – (STJ - AREsp n°1258750-DF).

III –
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 Diante do exposto, o pedido de autorização de visita por Fábia Hevillin de 

Oliveira Carvalho, vai INDEFERIDO por ser ambiente inadequado para 

menor de idade.

Intimem-se.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143037 Nr: 6710-05.2018.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fabia Hévillin de Oliveira Carvalho, CLAUDIA OHANNA 

SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cabe acrescentar que o estabelecimento prisional é ambiente inadequado 

para um menor, ainda em fase de formação intelectual e psíquica. Em se 

tratando de visitas de crianças e de adolescentes, devem ser 

observadas, ainda, as normas protetivas previstas no ECA, as quais 

devem prevalecer sobre o interesse particular do apenado. Isso não 

equivale a dizer que nenhum menor poderá visitar mãe ou pai privado de 

liberdade, mas que os interesses relacionados à segurança e à

dignidade da criança e do adolescente precisam orientar a análise do 

Juízo das Execuções, a fim de colocá-los a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (art. 18 do 

ECA) – (STJ - AREsp n°1258750-DF).

III –

 Diante do exposto, o pedido de autorização de visita por Fábia Hevillin de 

Oliveira Carvalho, vai INDEFERIDO por ser ambiente inadequado para 

menor de idade.

Intimem-se.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000623-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA (ADVOGADO(A))

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimação da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça ID do documento 

12746073 ” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000348-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SALETH MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da r, 

sentença Id do documento15438348 - Isto posto, opino pela Extinção sem 

julgamento de mérito do processo, com fulcro no artigo 485, VIII do NCPC 

pela desistência, determinando o arquivamento dos presentes autos. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95..... “. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana Gestora Judiciária. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000567-17.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BISPO SANTANA (REQUERENTE)

HENRIQUE BRAZAO BARRETO SCANTAMBURLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15498666 - Sentença “Dispositivo.Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO (ADVOGADO(A))

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE NASCIMENTO RAMIRES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença Id do documento 15498672” Ante ao exposto e do mais que dos 

autos consta, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, CONDENANDO a requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 807,90 (oitocentos e sete reais e noventa 

centavos), devendo ser atualizada por juros legais e correção monetária a 

partir da data do vencimento do título em cobrança.Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-15.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GIOVANA SANTANA (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15619015 - Sentença “ Isto posto, pelo que dos 

autos consta, opino pelo julgamento PROCEDENTE esta reclamação para:

-RATIFICAR a decisão liminar de Id nº 12407507.-DEFERIR a justiça 

gratuita;-DECLARAR a impossibilidade de cobrança de taxas e juros no 

período em que a conta permaneceu bloqueada;-CONDENAR a reclamada 

a pagar a reclamante, como indenização por danos morais, o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), montante que, dadas as circunstâncias do caso, 

considero razoável e proporcional ao dano gerado. Este valor será 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95... O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))
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DILSON FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CADASTRO FORTE BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

JAQUELINE UMENO (ADVOGADO(A))

BRUNO EDUARDO LACERDA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15505595 - Sentença “Dispositivo.Isto posto, 

opino pela Extinção sem julgamento de mérito do processo, com fulcro no 

artigo 485, VI do NCPC, determinando o arquivamento dos presentes 

autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000392-86.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,200.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS 

DALLAZEM Endereço: RUA 30, 381, S, JARDIM DAS OLIVEIRAS, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Nome: TELEFONICA DATA S.A. Endereço: 

ALAMEDA ARAGUAIA, 341, Av. Tambore, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06455-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/11/2018 Hora: 13:20. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 16 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500311-39.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito Id do documento 

14435320 -” Vistos etc.I. Tendo em vista que a parte executada deixou 

transcorrer o prazo para pagamento voluntário e não comprovou o 

pagamento fixado no título judicial, DEFIRO a penhora on-line através do 

Sistema BACEN-Jud, na quantia de R$ 7.858,38 (sete mil, oitocentos e 

cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme planilha com 

demonstrativo de cálculo apresentada pelo exequente cuja diligência 

deverá ser realizada na conta bancária de titularidade de parte executada 

ELETROKASA – EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., com 

inscrição no CNPJ n. 14.939.270/0024-63, valendo como termo de penhora 

o extrato da operação. Registre-se que eventual excesso de valor poderá 

ser analisado independente de manifestação do executado. II. Em sendo 

positivo o resultado da diligência, INTIME-SE a parte executada para 

manifestação em 05 (cinco) dias. III. Por outro lado, restando infrutífera a 

diligência, INTIME-SE a parte exequente para manifestar quanto ao 

prosseguimento da execução no prazo de 05 (cinco) dias. IV. 

Oportunamente, conclusos para deliberação. V. Às providências... O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000711-54.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER ANDERSON APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONEI JOSE SANDRI (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15554715 - “Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.Aguarde-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publicada no 

Sistema PJE.Às providências.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.”... O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária 

Substituta. Mat; 3321.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

BEROALDO BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15553691 - Sentença “Ante o exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de evento 14470122, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença de 

evento 13864201 por seus próprios e suficientes fundamentos.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e, após, arquive-se o feito, com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”... O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-09.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO (ADVOGADO(A))

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15505960 - Sentença “Posto isso, opino pela 

procedência do pedido, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deferindo a justiça 

gratuita, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos pelo Autor no montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do 

INPC/IBGE e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) 

ao mês, devendo a correção monetária incidir a partir da homologação 

desta minuta de sentença e os juros moratórios a partir da citação.Ainda, 

condenar a requerida à devolução do valor pago pelo aparelho celular, R$ 

1.399,99 (hum mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo.Quanto ao 

aparelho inferior Modelo MOTO G5 PLUS, havendo requerimento de 

devolução pela Requerida, deverá a autora entregar o aparelho no estado 

em que se encontra, sob pena de enriquecimento ilícito.Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95...”... O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GRANELLA OENNING (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

REINALDO MARQUES PIMENTA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15503919 - Sentença “Pelo exposto, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para:- DEFERIR a justiça gratuita;- 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada;- CONFIRMAR a tutela concedida de Id nº 10783182;- 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça).Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95..”... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDIUSO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15509733 - Sentença Pelo exposto, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para:- DEFERIR a justiça gratuita;- 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada;- CONFIRMAR a tutela concedida de Id nº 10729574;Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/9.... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97212 Nr: 6155-27.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I do CPC, os pedidos formulados na exordial, para:I – DECLARAR 

NULO do contrato havido entre JOSUÉ DE CAMPOS e o ESTADO DE MATO 

GROSSO no período de 23/02/2000 a 31/12/2014, e CONDENAR o 

requerido ao pagamento de eventual saldo de salário e fundo de garantia 

por tempo de serviço, relativos ao período que compreende os últimos 05 

(cinco) anos anteriores contados do ajuizamento da ação; II – DECLARAR 

INAPLICÁVEIS as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas à 

hipótese tratada neste feito.Sem custas e honorários, nos termos do art. 

55 da Lei nº9.099/95.Atualização monetária pelo índice IPCA-E, e juros 

moratórios pelo índice de remuneração da poupança, na forma do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para 

débitos de natureza não tributária, como no caso em apreço.Havendo 

recurso voluntário, e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, após o 

qual, proceda-se às baixas e anotações necessárias, conforme as 

disposições da CNGC/MT.Ciência às partes.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 11 de outubro de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000652-66.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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GILVAN DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000652-66.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: GILVAN DOS SANTOS MARTINS Endereço: 

Rua Maria Isabel de Jesus, Itamarati, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado 

aos autos do processo. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Barra do 

Bugres/MT, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 

Ramos Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 59/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora DYEINI MAIARA FERNANDES ROJAS , para 

exercer em comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE- VIII, 

no Gabinete da Juíza de Direito da 2ª Vara desta Comarca – Dra. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 15 de outubro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 058/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o servidor Arnaldo Teixeira de Matos, matricula 9614 

– Auxiliar Judiciário, designado Gestor Administrativo 3, lotado no Fórum 

desta Comarca de Campo Novo do Parecis, estará afastado de suas 

funções no dia 11 de outubro de 2018, face estar usufruindo licença 

compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora SANDRA JAQUELINE TONIASSO, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 9046, para desempenhar as funções de Gestor 

Administrativo 3, bem como as funções de Distribuidor/Contador/Partidor 

no Cartório Distribuidor do Fórum desta Comarca no dia 11.10.2018, em 

face a ausência do servidor Titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 10 de outubro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO (EXECUTADO)

JACI PEREIRA TARGINO (EXECUTADO)

CONSTRUFABRIL - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS CERTIDÃO Nos termos da legislação em 

vigor, mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte requerente, por meio de seu patrono constituído, para 

efetuar o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do 

sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio eletrônico 

www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos 

o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , 

Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: 

(65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000654-07.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIZETE DOS SANTOS 1. Antes de 

analisar o pleito liminar, intime-se o autor, na pessoa de seu patrono 

constituído, via DJE, para que providencie aos autos, a comprovação da 

entrega da notificação extrajudicial ou o título de protesto no endereço do 

requerido informado no contrato e na nota fiscal do veículo, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos da Súmula 72 do STJ e do artigo 303, § 6º, do 

CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 2. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de setembro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000427-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

TANIA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (ADVOGADO(A))

POLLYANA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000427-17.2018.8.11.0050. REQUERENTE: POLLYANA MACEDO PRADE, 

TANIA MACEDO PRADE, PAULA MACEDO PRADE REQUERIDO: JUSTIÇA 

PÚBLICA Vistos, etc. 1. OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal e ao Banco 

do Brasil para que informe este juízo acerca da existência de contas de 

titularidade do de cujus bem como encaminhe o extrato dos valores 

depositados, inclusive quanto à FGTS, PIS/PASEP, INSS. 2. Após, 

manifeste-se o MP e a parte autora. 3. Em seguida, conclusos. 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 02 de 

agosto de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000672-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000672-28.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA Vistos 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 

13.043/14. 2. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de 

Financiamento e como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco 

autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na 

exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, 

deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas. 4. Com a 

petição inicial vieram os documentos. É o breve relatório. Decido. 5. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre com devida 

comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo cartório de 

títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal ao devedor. 

6. No caso, embora o autor tenha providenciado a notificação extrajudicial 

do devedor, não o fez no endereço correto, uma vez que na 

correspondência não consta o número da residência declinado em 

contrato, não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ. 7. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, 

determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos documentos que demonstrem que a requerida foi 

devidamente constituída em mora. 8. Não sendo cumprida a providência no 

prazo assinalado, a petição inicial será indeferida (art. 321 §único do 

CPC). 9. Intime-se. 10. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de setembro de 2018. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000672-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000672-28.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA Vistos 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 

13.043/14. 2. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de 

Financiamento e como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco 

autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na 

exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, 

deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas. 4. Com a 

petição inicial vieram os documentos. É o breve relatório. Decido. 5. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre com devida 

comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo cartório de 

títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal ao devedor. 

6. No caso, embora o autor tenha providenciado a notificação extrajudicial 

do devedor, não o fez no endereço correto, uma vez que na 

correspondência não consta o número da residência declinado em 

contrato, não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ. 7. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, 

determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos documentos que demonstrem que a requerida foi 

devidamente constituída em mora. 8. Não sendo cumprida a providência no 

prazo assinalado, a petição inicial será indeferida (art. 321 §único do 

CPC). 9. Intime-se. 10. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de setembro de 2018. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000650-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES FERREIRA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000650-67.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FERNANDO ALVES FERREIRA 

BATISTA DA SILVA Vistos 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14. 2. O Banco 

Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e como 

garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a propriedade 

resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial. 3. Afirma que 

o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o 

pagamento das parcelas vencidas. 4. Com a petição inicial vieram os 

documentos. É o breve relatório. Decido. 5. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 
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inadimplemento do devedor, o que ocorre com devida comunicação do 

devedor, por meio de carta expedida pelo cartório de títulos e documentos, 

com a comprovação da entrega pessoal ao devedor. 6. No caso, embora o 

autor tenha providenciado a notificação extrajudicial do devedor, não o fez 

no endereço correto, uma vez que na correspondência não consta o 

número da residência declinado em contrato, não cumprindo, assim, o 

disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que é 

imprescindível, nos termos Súmula 72 do STJ. 7. Desta forma, com fulcro 

no disposto no artigo 321 do CPC, determino que o autor emende a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que 

demonstrem que a requerida foi devidamente constituída em mora. 8. Não 

sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial será 

indeferida (art. 321 §único do CPC). 9. Intime-se. 10. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 11 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000650-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES FERREIRA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000650-67.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FERNANDO ALVES FERREIRA 

BATISTA DA SILVA Vistos 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14. 2. O Banco 

Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e como 

garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a propriedade 

resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial. 3. Afirma que 

o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o 

pagamento das parcelas vencidas. 4. Com a petição inicial vieram os 

documentos. É o breve relatório. Decido. 5. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, o que ocorre com devida comunicação do 

devedor, por meio de carta expedida pelo cartório de títulos e documentos, 

com a comprovação da entrega pessoal ao devedor. 6. No caso, embora o 

autor tenha providenciado a notificação extrajudicial do devedor, não o fez 

no endereço correto, uma vez que na correspondência não consta o 

número da residência declinado em contrato, não cumprindo, assim, o 

disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que é 

imprescindível, nos termos Súmula 72 do STJ. 7. Desta forma, com fulcro 

no disposto no artigo 321 do CPC, determino que o autor emende a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que 

demonstrem que a requerida foi devidamente constituída em mora. 8. Não 

sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial será 

indeferida (art. 321 §único do CPC). 9. Intime-se. 10. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 11 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000650-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES FERREIRA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000650-67.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FERNANDO ALVES FERREIRA 

BATISTA DA SILVA Vistos 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14. 2. O Banco 

Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e como 

garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a propriedade 

resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial. 3. Afirma que 

o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o 

pagamento das parcelas vencidas. 4. Com a petição inicial vieram os 

documentos. É o breve relatório. Decido. 5. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, o que ocorre com devida comunicação do 

devedor, por meio de carta expedida pelo cartório de títulos e documentos, 

com a comprovação da entrega pessoal ao devedor. 6. No caso, embora o 

autor tenha providenciado a notificação extrajudicial do devedor, não o fez 

no endereço correto, uma vez que na correspondência não consta o 

número da residência declinado em contrato, não cumprindo, assim, o 

disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que é 

imprescindível, nos termos Súmula 72 do STJ. 7. Desta forma, com fulcro 

no disposto no artigo 321 do CPC, determino que o autor emende a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que 

demonstrem que a requerida foi devidamente constituída em mora. 8. Não 

sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial será 

indeferida (art. 321 §único do CPC). 9. Intime-se. 10. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 11 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 1771-21.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NAIARA F. CARNEIRO - OAB:20.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do ofício de fls. 49, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 349 Nr: 219-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDI HORST, JEAN EDSON HORST, JOEL EMERSON 

HORST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES HORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Inventário sob a forma de Arrolamento em virtude do 

falecimento de Euclides Horst.

2. Primeiras declarações apresentadas às fls.25/33, retificada às 

fls.144/151 e 306/331.

3. Habilitação de Crédito da Empresa Teruel Aviação Agrícola LTDA via fax 

juntada às fls.190/191.

4. Às fls.332/333 a inventariante manifestou desistência quanto ao 

presente feito, informando que os herdeiros desejam partilhar os bens 

pela via extrajudicial.

5. Pois bem.

6. Inicialmente, certifique-se a secretaria acerca do cumprimento do art.2º 

da Lei 9.800/99, referente ao protocolo do documento original enviando via 

fax.

7. Certifique-se ainda acerca da existência de valores depositados nos 

autos, pendentes de destinação.

8. Manifestem-se às Fazendas e o Ministério Público quanto ao pedido de 

desistência, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Após, façam os autos conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81395 Nr: 1582-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS MATOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSELIA SOARES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS MATOS 

BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.167/175 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34807 Nr: 1596-37.2010.811.0050

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.167/175 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83270 Nr: 2717-90.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO MIGUEL QUINEBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 66, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 1771-21.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NAIARA F. CARNEIRO - OAB:20.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 49, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64689 Nr: 2716-13.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente suas 

alegações finais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67682 Nr: 1617-71.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AINA TAINÃ MARTINS OLIVEIRA, APARECIDO CADETE 

BENTO, ROZENICE FRANCISCA DOS SANTOS, MARLY GOMES 

MACHADO, JOANA MARIA UREL, MARCIA PATRICIA DA SILVA, DELCI 

HITTINGER, APARECIDA GORETIMA VIEIRA, SILVANA DO CARMO 

GOMES, IVONETE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.257/272 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88471 Nr: 933-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. A. GIACOMET EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO VOLTRI BIAZUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da correspondência devolvida ás fls. 34, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65489 Nr: 3518-11.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOM- AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO 

LTDA, NILTON SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. Trata-se de execução fiscal, na qual o executado requereu o 

arquivamento do presente feito face à quitação do débito , conforme 

consta as fls.33/51

2. Intime-se a exequente para que se manifeste acerca do pedido 

mencionado

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67808 Nr: 1705-12.2014.811.0050
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 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO 

"TEODORÃO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos etc..

Tendo em vista a entrega de cópia do laudo do Médico Perito Dr. André 

Luciano Meira Oliveira Martins, está resolvida a celeuma.

 Assevero que analisando os autos constata que o médico perito já havia 

entregue o laudo à Policia Civil em 13.10.2015, portanto, na visão deste 

Magistrado, não há de se falar em suposto crime de desobediência para 

entregar o laudo, cuja intimação se deu em 28.04.2017 (fls. 122) razão 

pela qual determino que seja expedido ofício ao Juizado Especial Cível 

desta Comarca (referente ao ofício n. 1175/2018 – fls. 139) e a Sejudh 

(referente ao ofício n. 1176/2018 – fls. 137), com requerimento, salvo 

melhor juízo da autoridade competente, para que os ofícios sejam tornados 

sem efeito.

 Inobstante, o réu encontra-se falecido desde 05.06.2018, razão pela qual 

julgo extinta a punibilidade de TEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA, vulgo 

Teodorão, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal.

PRI. Determino a destruição dos objetos apreendidos às fls. 28. Cumpra-se 

a CNGC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se o autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103331 Nr: 3514-95.2018.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO CAPELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO & BRIZOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - 

OAB:7.288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Da análise dos autos, verifico que o embargante visa a obtenção da 

tutela para o fim de manter-se na posse do veículo sem, no entanto, 

garantir a execução de forma idônea, uma vez que deixou de prestar 

caução. Verifica-se ainda que a posse e propriedade do bem objeto da 

presente lide é justamente o que se discute, não prestando o mesmo para 

fins de garantia. 11. Ademais, em que pese a comprovação do 

embargante acerca da existência de contrato em que o automóvel lhe é 

entregue como parte do pagamento, verifico que o embargante aceitou-o 

independente da entrega do Documento único de Transferência, a fim de 

assegurar-lhe a propriedade. 12. Logo, percebe-se que no ato da 

tradição, com a não entrega da documentação de transferência, o 

embargante anuiu com a pendência, assumindo o risco acerca da não 

efetivação do negócio jurídico. 13. Dessa forma, ausentes os requisitos 

necessários para que seja mantido na posse do bem. 14. Assim, não se 

encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar 

da suspensão do mandado de busca e apreensão nos termos do art.677 

do CPC. 15. Com estas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

vindicada. 16. Quanto à alegada preliminar de ilegitimidade ativa do 

embargado na ação de Busca e Apreensão, postergo a análise para após 

a manifestação do embargado. 17. Cite-se o embargado, para contestar, 

em 15 dias (art. 679 CPC) constando as advertências dos arts. 307 e 334 

do CPC. 18. Intimem-se. Cumpra-se. 19. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais. 20. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73241 Nr: 1084-78.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE BRAGA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

1. O exequente requer a penhora online nas contas ou aplicações 

financeiras do executado. Contudo, INDEFIRO o pedido, tendo em vista que 

a requerida foi não foi citada.

2. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamento

 3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101543 Nr: 2760-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO & BRIZOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MESQUITA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, SULVIANE RIGO 

LUSTOZA - OAB:24651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Considerando as informações de fls.97/102, bem como o indeferimento 

da tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro em apenso, 

DESENTRANHE-SE a Carta Precatória reiterando seu cumprimento, 

cientificando o possuidor do veículo acerca da possibilidade de fixação de 

multa por descumprimento de ordem judicial.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 670-75.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGOLIN E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES VILELA - 

OAB:264.173/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 77, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 3440-75.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial para Outorga de Escritura Pública 

proposto por ANDRÉ DA SILVA em face do Espólio de Euclides Horst.

2. Sustenta que no ano de 2016 adquiriu de MARLON LUCHEZI um imóvel 

rural localizado no Município de Campo Novo do Parecis/MT, denominado 

Fazenda Seis Lagoas, Lote 28, com 11,11 hectares, Matrícula 10.136 no 

CRI desta comarca.

3. Afirma que, originariamente, o imóvel foi adquirido por Luiz Tartari 
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Sobrinho diretamente de Euclides Horts, ainda em vida, sendo alienado em 

2002 para Albanir de Oliveira, em 2010 para Cléo Bagatini e, deste para 

Marlon Luchesi que, por fim, vendeu ao requerente em 2016.

4. Aduz, ainda, que tramitou perante este juízo uma execução de título 

extrajudicial sob o código 364, onde o Espólio pleiteava o recebimento de 

valores referente à aquisição do imóvel por Luiz Tartari Sobrinho, havendo 

o total adimplemento e extinção do feito.

5. Pleiteia, por fim, a expedição de alvará judicial para outorga da escritura 

pública.

6. Instado a manifestar, o IRMP opinou pela extinção do feito sem 

resolução do mérito por inadequação da via eleita.

7. Fundamento e decido.

8. Trata-se de Alvará Judicial para outorga de escritura pública de compra 

e venda em nome do Espólio de Euclides Horst.

9. Inicialmente, anoto que a aquisição da propriedade se opera por meio de 

registro do título translativo no Registro de Imóveis e mediante escritura 

Pública, conforme dispõe o art. 108 e 1.245 do Código Civil:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à 

validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 

a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do 

título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a 

ser havido como dono do imóvel.

10. Ao que se vê dos documentos acostados aos autos, as alienações da 

propriedade imóvel se operaram por meio de Contrato Particular de Compra 

e Venda, de forma a não preencher o requisito legal necessário à validade 

e eficácia do negócio jurídico por ser imóvel com valor superior a trinta 

vezes o maior salário mínimo vigente no País.

 11. Portanto, se o promitente vendedor do bem falece antes de transferir 

o domínio do imóvel alienado a terceiro, permanece o 'de cujus' na 

condição de proprietário, razão pela qual é indispensável que o bem seja 

submetido à partilha para que, somente após, os herdeiros possam 

cumprir o compromisso assumido pelo falecido.

 12. Assim, ausente qualquer registro do título translativo, o alienante, 

falecido, continua a ser havido como dono do imóvel, o qual deve ser 

objeto de partilha a fim de que os sucessores do de cujus possam cumprir 

o compromisso de compra e venda por ele assumido antes de falecer.

 13. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art.487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da exordial.

14. Custas pela parte requerente.

15. P. I.C.

16. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101127 Nr: 2559-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se Ação de Busca e Apreensão em que o exequente informa o 

pagamento integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38444 Nr: 1798-77.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMELLY COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. As fls. 118/119, manifesta-se o exequente pela pesquisa online via 

RENAJUD para localização de veículos de propriedade do executado.

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. Quanto a requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de 

cópias de declaração de imposto de renda é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF

6. Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 7. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fl.118/119

8. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamento.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101278 Nr: 2643-65.2018.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Visto,

1. Trata-se de Alvará judicial.

 2. A parte autora informou à fl. 22 que os documentos que comprovam o 

vínculo entre Maria Martins Vieira e o falecido Osvaldo Pereira Leite 

encontram-se no processo código 81430

3. Tendo em Vista a certidão de óbito de fls. 23, na qual consta que o “de 

cujus” deixou 02 (dois) filhos maiores e capazes.

 4. Intime-se a parte autora, para que junte aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, documentos que comprovam o vinculo entre a autora e o “de 

cujus”, bem como junte ao processo em epígrafe termo de renúncia dos 

herdeiros ou documentos de identificação dos referidos, para que sejam 

incluídos no polo ativo.

 5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85999 Nr: 4427-48.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO RIGOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79196 Nr: 383-83.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

1. Trata-se de Ação de Alimentos

2. O IRMP manifestou às fls. 128/129 pela extinção do feito

3. Tendo em vista que os alimentos estão sendo julgados na Comarca de 

Araripina (PE) JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito, 

com fundamento no art.485, V do CPC

4. P. I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74325 Nr: 1710-97.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. O exequente apresentou matrículas de imóveis em nome dos 

executados, conforme consta às fls. 72/85, na oportunidade requereu a 

penhora e avaliação dos bens

2. Defiro o pedido, para tanto EXPEÇA-SE o competente mandado de 

penhora e avaliação do imóvel indicado.

3. Com a penhora e avaliação, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (artigo 841, § 1°, 2º do CPC), 

dando-lhe ciência da penhora.

 4. Após, manifeste-se o exequente requerendo o que entender de direito.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64673 Nr: 2700-59.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 A fim de evitar nulidade processual e em busca da verdade real, defiro o 

pedido da defesa designo nova oitiva da vítima e das testemunhas para o 

dia 11/12/2018, às 13h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário e o mandado de condução coercitiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3552 Nr: 1086-73.2000.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE MARCIO BRIZOLA, MARIA SALETE BRIZOLA, 

ELIO JOSE BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILTON DO PRADO 

GUNTHEN, para devolução dos autos nº 1086-73.2000.811.0050, 

Protocolo 3552, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103316 Nr: 3183-28.2016.822.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTAN OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Workshop de Aprofundamento e Supervisão em Círculos de 

Construção de Paz” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada 

pelo E. TJMT, conforme ofício nº 016/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a 

a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a  _ _ 2 2 _ _ / _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

___15______h__50______min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92662 Nr: 3366-21.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ANDRE MARQUES DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94531 Nr: 4491-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MORAES DE ARAÚJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 
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OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, FELIPE MORAES DE 

ARAUJO CARVALHO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 556-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB, SCERL-, B&ML-E, MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8.250-B/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 296-30.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ASSUNÇÃO MANENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA 

CRIANÇA LTDA., UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:14399-B, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - 

OAB:7354, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11.278-B/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Workshop de Aprofundamento e Supervisão em Círculos de 

Construção de Paz” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada 

pelo E. TJMT, conforme ofício nº 016/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a 

a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a  _ _ 0 6 _ _ / _ _ 1 2 _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

___15______h__15______min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28175 Nr: 1590-98.2008.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA PEZUTI ALBA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DIVINO RODRIGUES, RENATO 

MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA REBELLO - OAB:81.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Workshop de Aprofundamento e Supervisão em Círculos de 

Construção de Paz” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada 

pelo E. TJMT, conforme ofício nº 016/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a 

a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a  _ _ 0 6 _ _ / _ _ 1 2 _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

___15______h__40______min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75575 Nr: 2488-67.2015.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLSV, FVSV, FDCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 09 de 

Novembro de 2018 ás 13h20min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89842 Nr: 1683-46.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ROSA DA SILVA MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1683-46.2017.811.0050 (Código 89842)

Requerente: Luciana Rosa da Silva Medina

 Vistos.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial formulado por Luciana Rosa da Silva 

Medina, objetivando a administração da empresa Força Monitoramento 

Ltda-ME.

Aportou-se à f. 57/57v manifestação ministerial.

Em seguida, a parte autora peticionou pugnando pela desistência da ação 

f. 62.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Analisando o pedido de desistência formulado pela requerente, não 

vislumbro motivos para não homologá-lo, considerando que a ação é de 

jurisdição voluntária e encontrando-se em fase inicial.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 62 e, via de consequência, JULGO EXTINTO por sentença 

o processo, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da AJG.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 81450 Nr: 1617-03.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1617-03.2016.811.0050 (Código 81450)

Requerente: Ivanildo Pedro da Silva

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por 

Incapacidade Com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Ivanildo 

Pedro da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado aos autos, conforme AR de f. 51 e 

certidão de f. 52.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da AJG.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85711 Nr: 4213-57.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SANTOS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Alencar 

Campos - OAB:4.123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35.405/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4213-57.2016.811.0050 (Código 85711)

Requerente: Marcelo Santos Maia

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença c/c 

Antecipação de Tutela c/c Pedido de Aposentadoria por Invalidez proposta 

por Marcelo Santos Maia em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi 

encontrada no endereço informado aos autos, conforme AR de f. 139 e 

certidão de f. 140.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da AJG.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34428 Nr: 1203-15.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES, VIVIANE ANNE DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTILENE LINS DE ABREU, MARTA LINS DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - 

OAB:11838, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:6.941-E/MT

 Autos n° 1203-15.2010.811.0050 (Código 34428)

 Exequentes: Joacir Jolando Neves e Viviane Anne Diavan

Executadas: Martilene Lins de Abreu e Marta Lins de Abreu

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por Joacir 

Jolando Neves e Viviane Anne Diavan em face de Martilene Lins de Abreu 

e Marta Lins de Abreu.

Às f. 313-316 efetuou bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud. 

Devidamente intimada para manifestar acerca da penhora, a parte 

executada quedou-se inerte, consoante se vê às f. 325.

Aportou-se às f. 327 alvará de levantamento da quantia bloqueada.

Instada a se manifestar a parte exequente pugnou pela extinção da 

execução, face a renúncia do crédito remanescente f. 336.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O QUE CABIA RELATAR.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou a renúncia do 

crédito remanescente da obrigação, oportunidade em que requereu a 

extinção do feito.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, 

incisos II e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante 

consta nos autos, a parte executada satisfez parcialmente a obrigação, 

bem como, a exequente renunciou o saldo remanescente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98555 Nr: 1369-66.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1369-66.2018.811.0050 (Código 98555)

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 Requerido: José Cicero da Silva

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta 

por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de Jose Cicero 

da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Determinou-se à emenda da inicial às f. 19.

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 24.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação do requerido quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 24 e, via de consequência, JULGO EXTINTO por sentença 

o processo, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 1459-74.2018.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SILVIO CATTANEO - 

OAB:19866-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366

 Autos nº 1459-74.2018.811.0050 (Código 98772)

Requerente: Darci Clenio Stivani

Requerida: Marly Maria de Assis

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens ajuizada por 

Darci Clenio Stivani em face de Marly Maria de Assis, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Designou-se audiência de conciliação, na qual as partes entabularam 

acordo, consoante se vê às f. 25-25v.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, cancele-se a audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018, haja vista que as partes transigiram amigavelmente quanto ao 

divórcio e a partilha de bens.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 25-25v, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Sem prejuízo, DECLARO dissolvido o vínculo CONJUGAL das partes, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil competente para as providências necessárias.

Sem custas, em razão das partes serem beneficiários da justiça gratuita.

 Após, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96086 Nr: 109-51.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FERREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Vistos.

 Em face da denúncia ofertada pelo Ministério Público, determino a 

notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006. Na 

defesa preliminar, o acusado poderá arguir exceções e preliminares, bem 

como invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar provas e arrolar testemunhas.

Cientifique-se o acusado que, não sendo apresentada a resposta no 

prazo assinalado, será nomeado defensor para oferecê-la, o que desde já 

determino se faça na pessoa do ilustre Defensor Público atuante nesta.

Sem prejuízo, defiro os requerimentos 2, 3 e 4 da cota ministerial de f. 79.

Assim, solicite-se a autoridade policial o laudo definitivo de constatação de 

substancia entorpecente (f. 22) exame pericial de identificação de 

veículos (f. 23).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000663-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000663-66.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

27/11/2018 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DE ASSIS DE LIMA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000914-84.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

27/11/2018 14:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 
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condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98559 Nr: 1371-36.2018.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOELMA BATISTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA SANTOS QUADROS, JOSIVALDO 

LUCIANO ALVES, FACEBOOK (DESAPEGA NOVOS & USADOS CNP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TOSCANO BARBOSA 

DA SILVA - OAB:374.769/SP, LEONARDO MAGALHAES AVELAR - 

OAB:221.410-SP

 Certifico e dou fé que foi designada a data de 08 de novembro de 2018, 

às 08:10 horas, para realização de audiencia de reconciliação.

Comarca de Campo Verde

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0712106-84.2018.8.11.0051

 Vistos.

 I. Trata-se de pedido de concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

formulado pela servidor a Alesandra Fátima Cocco Oliveira, Técnica 

Judiciária, matrícula 9762, referente ao quinquênio de 02.01.2013 a 02.0 

1.2018.

 II. A Central de Administração desta Comarca informou que o servidor 

requerente não infringiu o disposto no artigo 110, incisos I e II, alíneas a, b, 

c e d, da Lei Complementar n.º 04/90.

 III. O pedido encontra respaldo legal na Lei, 8.816, de 18.01.2008, que 

dispõe sobre concessão e conversão em espécie de licença-prêmio:

 “Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

 § 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada 

período aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua 

conversão em espécie, extensiva aos membros e servidores que 

adquiriram o direito anteriormente à publicação desta lei, segundo a 

disponibilidade financeira do Órgão.

 § 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.”

 O artigo 110 assim prevê:

“Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se do cargo em virtude de:

Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

Licença para tratar de interesses particulares;

Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.”

 IV. Diante das disposições legais e da informação acostada aos 

presentes autos, DEFIRO a concessão de 03 (três) meses de 

licença-prêmio à servidor a Alesandra Fátima Cocco Oliveira, Técnica 

Judiciária, matrícula 9762, referente ao quinquênio de 02.01.2013 a 

02.01.2018, para serem usufruídas oportunamente.

 V. Procedam-se as anotações de estilo.

 VI. Ao Departamento de Recursos Humanos para as providências 

cabíveis, após arquivem-se os autos.

 VII. Cumpra-se.

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÕES

 Juíza de Direito Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001208-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

ISAEL OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LOURDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA comparecer na audiência de conciliação 

designada para o dia 26/11/2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001537-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado comparecer na 

audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2018, às 13:30 horas

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24353 Nr: 2301-03.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo, Geromin Antonio Guolo, 

Selina Delesia Botan Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 3509 Nr: 626-49.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Mosena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cláudio Moraes, METALÚRGICA LCM 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Marco 

Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT, Perci Bruno Scortegagna - 

OAB:6360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudialu de Almeida 

Moraes - OAB:78.177/RS, Sebastião Pires de Moraes - OAB:4891/GO

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte exequente, na pessoa de seu Ilustre Procurador, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis do 

executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135338 Nr: 8475-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Turck
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9510/O, Sebastião Pereira de Castro - OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento 

do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida 

a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82395 Nr: 2110-45.2014.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geloci Roque Geleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Tschechotzky, Adailda Tschechotzky, 

Sara Cristina Tschechotzky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, informar o nº do 

CPF do Inventariado Carlos Tschechotzky, a fim de atender a uma 

solicitação da Caixa Econômica Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26470 Nr: 572-05.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Setembrino Camozzato - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Guollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ CARNIELETTO - 

OAB:40016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 572-05.2009.811.0051 – 26470.

Monitória

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE pessoalmente o Exequente, bem como ao seu novo procurador 

(p. 93/94), para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento das 

diligências, conforme especificadas na certidão de p. 90, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71412 Nr: 404-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prati Donaduzzi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duomed Distribuidora de Medicamentos Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo David - OAB:PR/38409, 

Sibelle Guedin - OAB:PR/54.253, Simone Plaster Conti - 

OAB:44636/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos nº 404-95.2012.811.0051, Cód. 71412, a fim de que possa ser 

expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 

7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16999 Nr: 2895-85.2006.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6555 Nr: 911-71.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Denti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Hilton Feitor dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31752 Nr: 1865-73.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marclean Menezes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Palmeira Neto - 

OAB:8348/MT, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado - 

OAB:3791/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70404 Nr: 3283-12.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palma Tereza Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque Cassol - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

quanto a juntada do ITCMD, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34624 Nr: 1163-93.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha da Cruz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, DILMA GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo CEJUSC o dia 30/11/2018, às 

13h30min, para realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17999 Nr: 3533-21.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perci Bruno Scortegagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140736 Nr: 725-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Aparecido de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentando impugnação á contestação, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138495 Nr: 10053-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Marçal Moreira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto a correspondência devolvida, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138791 Nr: 10215-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMF Serviços Médicos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para no de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto a correspondência devolvida, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10004 Nr: 1591-22.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior, Luciane 

Brandalise Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, José Claudio Magnani - OAB:104.211/Sp, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT, Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bergamini 

Chioratto - OAB:6798/MT, Andressa Calvaso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B/MT, 

Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, juntado à fl. 194, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21235 Nr: 3550-23.2007.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juilson Marques Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandréia Cláudia Matsumoto Nascimento - 

Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a inventariante através do seu procurador, para que no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste acerca da devolução da Carta Precatória, 

conforme fls. 373/374, bem como requeira o que entender de direito. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15303 Nr: 1230-34.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panorama Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Neuri Antonio Frozza, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Sheila Gonçalves dos Santos, Marcia de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica da Silva Favarim - 

OAB:304185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 INTIMO a parte autora do retorno dos autos cientificando-a que se nada 

for requerido no prazo de cinco dias o feito será levado ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ASSIS PONTES (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 13h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 
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arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD (ADVOGADO(A))

AGENOR LUIZ SODRE MASCARENHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/12/2018, 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/12/2018, 

às 15h:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANILO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARCELO OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 16h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001217-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVALDO DE LIMA ROCHA (EXEQUENTE)

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAI VOANDO VIAGENS LTDA (EXECUTADO)

DENISE MARIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001217-32.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Volvendo olhos ao feito observa-se que a Exequente 

não se opôs à pretensão do Executado, manifestando sua concordância 

com os valores apresentados na impugnação, pugnando pelo 

levantamento dos valores e a extinção pela satisfação do crédito. A 

manifestação positiva ofertada pelo credor em relação à impugnação 

lançada pela executada caracteriza reconhecimento jurídico do pedido, 

nos termos do artigo 487, III, letra “a”, do NCPC, desafiando julgamento de 

mérito, com a extinção do processo. Desta feita, reconhecendo a 

Exequente o pedido, a procedência da ação é medida que se impõe, 

máxime quando inexiste violação aos direitos de terceiros. Posto isso, e 

por tudo mais que dos autos consta, homologo a impugnação ao 

cumprimento de sentença com resolução do mérito, ante o reconhecimento 

jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, letra “a”, do NCPC. Sem 

custas e honorários, na forma da lei. Por corolário, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores depositados nos autos (ID 14708500, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de 

ID 14721161. Com o trânsito em julgado da presente, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas de estilo. P.I.C. Às providências. Campo 

Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

E. U. DE BRITO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000104-09.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 15777769. A Exequente, por 

sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

15792200). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no auto (ID 15777769) em favor da 

exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15792200. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 16 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JHON CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000047-88.2018.811.0051 Polo Ativo: JHON CLEBER OLIVEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, 

pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não 

tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Todavia, importante 

frisar que não foram juntados documentos que pudesse ser objeto de 

analise na sentença embargada, motivo pelo qual, inexiste omissão quanto 

apreciação das provas anexa aos autos pela Embargante. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE PAIM (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000222-82.2018.811.0051 Polo Ativo: GERSON LEITE PAIM Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de embargos 

de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em 

suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à fundamentação do 

dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da 

Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado na peça 

defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do 

terminal telefônico. Todavia, importante frisar que as faturas e telas 

juntadas foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante. Por outro lado, verifica-se que o instituo processual 

utilizado pela Embargante não é a via adequada para rediscutir matéria de 

mérito que foi definitivamente sentenciada, ocasião em que não há como 

acolher a pretensão da Embargante em razão de inexistir hipótese 

determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de 

Processo Civil. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 
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LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTANA DE MORAES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001021-28.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSIANE SANTANA DE MORAES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSIANE 

SANTANA DE MORAES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e ausência de consulta extraída dos órgãos 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da 

regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema 

da Requerida deve estar legíveis, bem como apresentar dados pessoais 

do suposto contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do 

número de CPF e RG, números de celular e contrato de prestação do 

serviço. Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas 

acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de 

contrato devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação 

consumerista entre as partes envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da 

parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 328 de 734



Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta consoante documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001089-75.2018.811.0051 Polo Ativo: AURORA MARIA DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por AURORA MARIA 

DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de inépcia da inicial e prescrição, no mérito, alega exercício 

regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar em relação à inépcia da inicial arguida pela Ré em face da 

ausência de certidão oficial extraída do SPC não merece ser acolhida, 

tendo em vista que dos autos constam documentos suficientes para 

análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, restando prejudicada a preliminar suscitada. Por 

fim, a Ré alega em sede de contestação alega a preliminar de prescrição 

da reparação cível, porém, a legislação consumerista em seu artigo 27 

prevê prazo prescricional de 05 anos para o consumidor pleitear os danos 

ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma 

serem inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos e serviços ofertados pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 
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da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-78.2018.8.11.0051
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HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

TAIS FERREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000856-78.2018.811.0051 Polo Ativo: TAIS FERREIRA EVANGELISTA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por TAIS FERREIRA 

EVANGELISTA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, 

inépcia da inicial, impossibilidade de inversão do ônus da prova, no mérito 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial em 

face do valor da causa não merece prosperar, tendo em vista que a inicial 

do autor preenche os requisitos do valor da causa em virtude do teto 

permitido pelo Juizado Especial, conforme artigo 3º, I da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. No que tange as 

preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade de inversão do ônus da 

prova arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 
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autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da 

regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema 

da Requerida deve estar legíveis, bem como apresentar dados pessoais 

do suposto contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do 

número de CPF e RG, números de celular e contrato de prestação do 

serviço. Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas 

acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de 

contrato devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação 

consumerista entre as partes envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da 

parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta consoante documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 
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Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000411-29.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. C. (ADVOGADO(A))

M. P. B. (REQUERENTE)

A. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. D. S. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 212164/2018 Autos de Origem: 

1000411-29.8.11.0029 – PJE Solicitantes/Requerentes: Davi Brilhante da 

Silva e Miriam Brilhante da Silva, ambos representados por seu genitor 

Representante  (Requerente) :  Maur íc io  Pere i ra  Br i lhante 

Solicitado(a)/Requerido(a): Tatiane Moreira da Silva . CERTIDÃO CERTIFICO 

e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - 

MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centros Judiciários sob o nº 212164/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 09 de novembro de 2018 às 15h10min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 16 de outubro de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-36.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO JUNIOR LUFT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: JEFFERSON DE 

SOUZA - MT20109/B, para que providencie(m) o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000425-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT0003056A, para que providencie(m) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24763 Nr: 2574-77.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:Mat. 2139360

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Moacir Jesus Barboza , Kátia Alessandra 

Fávero Alves, para que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno 

dos autos da instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56883 Nr: 2389-29.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BRAGA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja o patrono do exequente intimado a 

providenciar a retirada do edital de citação deste Cartório, bem como sua 

publicação no Órgão Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58650 Nr: 163-17.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AUGUSTO GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Timóteo de Lima - 

OAB:7.199/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, José Timóteo 

de Lima, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50073 Nr: 1797-19.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:Mat. 2139360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Embargada(s) 

na pessoa de seu Procurador Moacir Jesus Boarboza, para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia 

recursal, requerendo o que for cabível.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 332 de 734



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49602 Nr: 1591-05.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:Mat. 2139360

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Moacir Jesus Barboza, para que se manifeste, 

no prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia recursal, 

requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16380 Nr: 2086-30.2007.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio da Silva Ramalho-ME, Elcio da Silva 

Ramalho, Eduardo da Silva Ramalho, Isabel Aparecida Nagasava Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Certifico que intimo a parte Requerida na pessoa de seu Procurador Dr. 

Edson Rocha para que se manifeste em prazo comum sobre a petição de 

fls. 197/197 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59379 Nr: 631-78.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose David Jaziski, IRIANE DE FÁTIMA 

JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador LEILA GALLE EBELING, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62801 Nr: 2584-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PIZARRO NICOLAI, VALDIR 

NICOLAI, GENECI FÁTIMA NICOLAI, EVERTON NICOLAI, ELIZANDRA ROSSI 

NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RODACKI GOMES - 

OAB:OAB/sc 10827, VALDIR JOSE MICHELS - OAB:6595, Waldir 

Francisco Johann - OAB:4581/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador VALDIR JOSE MICHELS, HUMBERTO 

RODACKI GOMES, Waldir Francisco Johann, para que providencie o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, para 

cumprimento do mandado de Penhora, sendo que a guia deverá ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 1409-82.2016.811.0029

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Govari, AMANDA LANGE MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA SANTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Fernando Tambani Rodrigues - OAB:13986-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador Fernando Tambani Rodrigues, Diego 

Strapasson, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44941 Nr: 1173-04.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARA WERKHAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Às fls. 215/217, a requerente impugnou a nomeação da perita Patrícia 

Maria Ritzmann, nos termos do art. 465, CPC, por vislumbrar vestígios de 

parcialidade.

Com base nos argumentos e informações trazidas aos autos, bem assim, 

considerando a indicação de outros peritos habilitados na área (fls. 203), 

vislumbro razão no pedido.

Nestes termos e em prestígio ao princípio da verdade real, DEFIRO o 

pedido da requerente e para tanto, DESTITUO a perita anteriormente 

nomeada.

NOMEIO como perita oficial a Engenheira de Segurança do Trabalho, Aline 

Pilocelli, a fim de que proceda à perícia requisitada pelas partes.

 DETERMINO a intimação da profissional, para que se manifeste sobre o 

encargo processual.

Havendo recusa, fica desde já nomeado, o perito André Luis Bof.

 No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 200, sendo desnecessária 

a intimação das partes para apresentação de assistentes e quesitos, 

diante as juntadas de fls. 212/214.

Proceda-se à perícia. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64372 Nr: 3486-30.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU 

OSTROSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGÚ – SICREDI ARAXINGU, sob o argumento de que a sentença de fls. 

33/34 apresenta contradição, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento.Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e 
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aprecio. Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração e a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Inicialmente, contato que a 

sentença de fls. 33/34, a qual julgou extinto o processo de execução, sem 

resolução de mérito, assim se deu, por falta de pressupostos de 

existência, ante a falta de assinatura de suas testemunhas em título 

borderô. Como fundamento do recurso, o embargante alega que a 

execução de baseia em débito oriundo de cédula de crédito bancário e 

que esta, por si só, constitui título executivo judicial (art. 28, Lei n° 

10.931/2001), não havendo o que se falar em borderô. De fato, a cédula 

de crédito bancária encontra-se abarcada pela executividade, conforme 

bem prevê a norma legislativa. No entanto, o que se vislumbra É que, 

apesar dos borderôs fazerem referência a uma cédula de crédito, esta 

não baseia a execução, conforme bem se infere na inicial (Borderôs 

B700530134-4, B7031098-0 e B70531098-0).Veja-se que a execução 

busca, de fato, o recebimento de créditos oriundos de borderôs (fls. 

20/26).Para que a contradição abarque critério do referido recurso, 

necessária antinomia entre os fundamentos e a determinação. No caso 

dos autos, não assiste razão à parte recorrente, porquanto a 

fundamentação adotada no pronunciamento judicial é clara e suficiente 

para respaldar a conclusão alcançada, demonstrando que a execução se 

baseia em borderôs e que estes não constituem título executivo 

extrajudicial ante a ausência de assinatura por duas testemunhas. 

Dispositivos.Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o 

manejo do recurso

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51276 Nr: 2398-25.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Z. Secco - ME, Clarice Zanoti Secco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE Intimação

PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2398-25.2015.811.0029 Código 51276

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: C. Z. Secco - ME e Clarice Zanoti Secco

INTIMANDO: Clarice Zanoti Secco, Cpf: 52209024153, Rg: 828994 SSP MT 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua São João Nº 313, Bairro: 

Presidente Medici, Cidade: Chapecó-SC

CDA 201413584

FINALIDADE: Intimação da executada acerca da penhora online realizada e 

para que querendo oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

Canarana - MT, 14 de setembro de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 941-50.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA DE ANDRADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão.

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento nº 056/2007-CGJ e ante 

o decurso do prazo de suspensão intime-se o Exequente para que se 

manifeste, no prazo de lei, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65802 Nr: 661-79.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678, VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA - 

OAB:OAB/ PE 14.712, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 

27.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte Requerida foi devidamente intimada, em 

04/06/2018, e até a presente data não se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26556 Nr: 423-07.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenicia Rufina Rosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaimbé Maquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Antonio Carlos de Souza, Márcio Rogério Paris 

e Melchior Fülber Caumo, para que se manifeste, no prazo legal, acerca do 

comprovante de quitação do débito, juntado às fls. 341/343, nos termos da 

r. decisão prolatada em 8/08/2018, § 5º e 6º.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51330 Nr: 2445-96.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y B Lagasse & CIA LTDA, YURA BRAYAN 

LAGASSE, CELI LAGASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Procuradoria 

Fiscal - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Y B LAGASSE & CIA LTDA, CNPJ: 

09314506000140 e atualmente em local incerto e não sabido CELI 

LAGASSE, Cpf: 77239660168, Rg: 1035957271, Filiação: Manoel Dias de 

Oliviera e Rosalina Rodrigues de Oliveira, brasileiro(a), natural de 

Condor-RS, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de Y B 

LAGASSE & CIA LTDA, YURA BRAYAN LAGASSEE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Deixou de recolher e/ou 

recolheu a menor o ICMS - CDA - 201511899, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11899/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/09/2013

 - Valor Total: R$ 14.508,42 - Valor Atualizado: R$ 13.189,47 - Valor 
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Honorários: R$ 1.318,95

Despacho/Decisão: Cite-se a parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com oferecimento de bens à penhora. Não pago o débito nem garantida a 

execução, deve o oficial de justiça penhorar eventuais bens da parte 

devedora, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora. Advirta-se que a parte executada 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. No caso de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana F. M. G. 

de Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE NAVES DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da r. decisão constante no ID do documento: 15920885, bem como 

de que foi designada nova data para tentativa de conciliação para o dia 

22/11/2018, às 17h50min (MT). Canarana-MT, 16/10/2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-06.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SCHAFER QUEIROZ (ADVOGADO(A))

STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE CARMEN DIETER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010135-06.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: STANEY FRANCYELI WEIRICH 

VISCONTI EXECUTADO: MARLISE CARMEN DIETER Vistos, etc. Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação sobre o bem móvel. Com a juntada do 

laudo de avaliação, intimem-se as Partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nomeio, desde logo, a Exequente como 

depositária do bem penhorado. Intime-se. CANARANA, 28 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-02.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS (REQUERENTE)

LUCCAS RODRIGUES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

THIAGO FRANKLIN ANTUNES RAMOS (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000137-02.2017.8.11.0029 I – Relatório Dispensado o relatório 

na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. II – Fundamento e Decido Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, é cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, nos termos 

do artigo 355, inciso I do CPC. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Trata-se 

de Ação de Indenização por danos materiais cumulada com pedido de 

compensação por danos morais, na qual relata o reclamante que: (i) 

Celebrou contrato de plano de saúde com a reclamada logo nos primeiros 

anos de vida, nascida aos 17 de agosto do ano de 1992, (ii) Ocorre que, 

no ano de 2017, a reclamante teve indeferido pela Ré a cobertura do 

procedimento de Delineação Coreana com Fotoablação Estromal – LASIK, 

cirurgia refrativa, sob o argumento de não enquadrar-se nas diretrizes 

clínicas estabelecidas pela Resolução Normativa ANS387/2015; (iii) Diante 

do indeferimento a parte Autora realizou a cirurgia no dia 21 de setembro 

de 2017, por já ter realizado diversos exames, que possuíam prazo de 

validade para a realização do procedimento, mediante recursos próprios 

no valor de R$ 5.000,00. A lide deve ser julgada à luz do Código de Defesa 

do Consumidor, diante da evidente relação de consumo nos contratos de 

planos de saúde, de acordo com a Súmula 608 do STJ que foi editada em 

substituição a súmula 469 do mesmo Tribunal. Súmula 608 - STJ: Aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, 

salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ. 2ª Seção. 

Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018. Portanto, no caso em análise 

aplicam-se as regras consumeristas, já que em relação às operadoras 

comerciais de plano de saúde o Excelso Tribunal não as inclui na 

restrição. A reclamada apresenta peça contestatória alegando a 

imposição de critérios que considera taxativos para estabelecer o não 

enquadramento da cobertura, o que o faz fundamentando a negativa com 

base na Resolução Normativa RN 387/2015. Referida normativa foi 

substituída pela Resolução Normativa – RN nº 428, de 7 de novembro de 

2017. De fato, a Agência Nacional de Saúde – ANS – estabelece o padrão 

básico para os procedimentos cirúrgicos, eventos, carências e coberturas 

que são de cumprimento obrigatório pelos planos de saúde privados. E, 

conforme o Anexo II, para a cirurgia refrativa – PRK ou LASIK, de miopia 

moderada e grave, de graus entre – 5,0 a 10,0 DE, com ou sem 

astigmatismo associado com grau até - 0,4 DC com a refração medida 

através de cilindro negativo. No caso concreto, conforme o Comprovante 

de Negativa Assistencial apresentado pela própria parte reclamada, 

possuía a parte Autora, a época, conforme prescrição médica, Miopia de 

grau - 4,25 de miopia. A jurisprudência é pacífica quanto ao fato de que o 

referido repertório de procedimentos previstos pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar não é taxativo, e, sim exemplificativo, constituindo 

referência básica para cobertura mínima obrigatória, de forma alguma 

implicando que os contratos de plano de saúde não possam ter 

abrangência maior ou que por não referido na norma administrativa, 

qualquer outro tratamento não estaria alcançado pelo pacto firmado entre 

os litigantes. Vale Conferir: DIREITO CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE. ABLAÇÃO CIRÚRGICA A LASER. NEGATIVA DE COBERTURA. 

DANO MORAL Ação cognitiva movida por segurado de plano de saúde em 

face da operadora a objetivar a realização de cirurgia a laser (green light), 

além de indenização moral. 1. Legitimidade da ré para integrar o polo 

passivo da demanda, ainda que seja associação sem fins lucrativos, ante 

a inequívoca a existência do plano de saúde. 2. O rol da ANS não é 

taxativo, e sim exemplificativo, servindo como orientador para as 

prestadoras de serviço, uma vez que prevê apenas a cobertura mínima 

obrigatória aos usuários de plano de saúde privado, o que não inviabiliza 

que procedimentos não incluídos no aludido rol sejam cobertos. 3. Abalo 

emocional que acarreta angústias e aflições. Dano moral configurado. 

Aplicação da Súmula 209 do TJRJ. 4. Desprovimento do recurso.

(Apelação 018936381.2012.8.19.0001, Des. Fernando Foch de Lemos 

Arigony da Silva, Julgamento 29/06/2017, Terceira Câmara Cível). De outro 

giro, a Ré não demonstrou a existência de expressa previsão contratual a 

excluir a cobertura de cirurgia refratária (PRL ou LASIK) ou limitá-la aos 

casos em que o paciente apresentasse ao menos cinco graus de desvio. 

Porquanto, impõe-se sua interpretação como cobertura de todos os 

procedimentos relacionados a cirurgia pleiteada, pois mais favorável ao 

consumidor em harmonia com o artigo 47 do CDC. E, frise-se, não há que 

se cogitar da aplicação das Resoluções da Agência Nacional de Saúde 

que preveem a referida limitação, eis que tais normas não têm o condão de 

afastar os dispositivos de proteção ao consumidor (garantia 

constitucional). Ou seja, não tem o condão de revogar dispositivos de 
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proteção ao consumidor, alçados a foro de garantia constitucional. Logo, a 

interpretação cabível em normas dessa espécie é no sentido de conferir 

máxima proteção ao direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 

5º, XXXII, art. 170, V, e art. 48 do ADCT, da Constituição da República), e 

não restringir direitos destes. Nesse contexto, mostra-se abusiva e 

contrária ao princípio da boa-fé objetiva a cláusula que, de algum modo, 

exclui ou impõe exigência para autorização de tratamento indispensável ao 

beneficiário, como no caso em análise. Ainda porque, constata-se que a 

parte Autora é contribuinte junto a Ré há mais de 25 (vinte e cinco) anos, 

logo por toda a vida da beneficiária. Nesse contexto, não é legítima a 

recusa de cobrir os custos com o procedimento cirúrgico pretendido pela 

Autora, apenas em razão de ser a sua miopia em grau inferior ao 

estipulado na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde. Logo, 

é procedente o pedido de compensação por danos materiais, restando 

comprovado o pagamento dos custos da cirurgia pela parte Autora, a 

reclamada deverá restituir o respectivo preço dispendido no procedimento 

cirúrgico no montante de R$ 5.000,00. Em relação ao dano moral, para se 

justificar uma indenização é necessário que a ilicitude cometida pelo 

ofensor tenha efetivamente criado uma situação de angústia, de aflição, 

de preocupação que possa ter abalado realmente a psique do ofendido, 

ou, pelo menos, que essa atitude incorreta tenha contribuído para que, de 

alguma forma, esse sofrimento tenha sido ampliado ou intensificado. No 

caso dos autos tem-se que o dano anímico não restou afetado, porquanto 

não configurado ato ilícito. Por consequência, tem-se por prejudicado o 

pedido da parte Autora visando a indenização por dano moral. É uníssona 

a jurisprudência que no que tange ao pleito de dano moral como no caso 

em análise, não merecer procedência, eis que o descumprimento 

contratual, por si, não gera dano moral, conforme decisão que colaciono: 

STJ-0960114) RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 

83/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (Recurso Especial nº 1.717.910/RS 

(2018/0002642-5), STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 08.02.2018). Isso 

posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial tão 

somente para: - condenar a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano material, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO 

da quantia e/ou PREJUÍZO, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação Após o trânsito em julgado, a parte 

reclamada deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 02 de setembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-08.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO (ADVOGADO(A))

DANIEL MORAIS SANTOS (REQUERENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença. Assim, 

considerando o pagamento efetuado, com o valor depositado pela parte 

sucumbente,a expedição de alvará, na forma estabelecida pelo Provimento 

nº 16/2011 – CGJ. Em não havendo novas deliberações, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações pertinentes. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 09 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-52.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO JOAO WILBERT (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 

(REQUERIDO)

MARIO FERNANDO VALENTE COLOMBO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 16/10/2018 Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-59.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 09 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA N. 36/2018-DF

O Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, e 

uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Requerimento da servidora Elieth 

Conceição de Melo Barbosa, Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara 

que requereu a destituição do cargo de Gestora Judiciária em 25/9/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor HUGO CÉSAR CANEVARI JÚNIOR, Analista 

Judiciário, matrícula nº 21.469, portador do RG n º32.639.808-9 e CPF n º 

213 929 548 - 00, no cargo de Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª Vara , 

a partir d a publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, 16 de outubro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000811-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

ROBERT RONDON OURIVES (AUTOR(A))

WELSON ALMEIDA BARRETO (AUTOR(A))
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RICARDO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NICOLETTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ,abro vista dos autos à parte autora para 

manifestação, no prazo legal, acerca da correspondência que postou a 

carta de citação do requerido constando "mudou-se".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67462 Nr: 2860-31.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 ANTE O EXPOSTO e, com fundamento no artigo 387 do Código de 

Processo Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar Joaquim 

José Sobrinho, pelo cometimento do crime de falso testemunho, nos 

termos do artigo 342, § 1º do CP, de modo que passo a dosar a respectiva 

pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, 

do Diploma Penal....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87312 Nr: 4412-60.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JULIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Município de Chapada dos 

Guimarães/MT em face de Pedro Julio Lopes.

À fl. 44, expediu-se carta de intimação para parte autora dar 

prosseguimento no feito, com as advertências da extinção, e deixou 

transcorrer o prazo (fl. 46).

À fl. 42, os patronos da parte autora foram intimados via DJE, contudo, 

não se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento.

Intimados os advogados, não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os 

atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do 

art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68669 Nr: 3653-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAL, MLdS, TdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzete - 

OAB:OAB/MT 10.039

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Marcelo Lopes de Souza 

e Thalya de Almeida Lopes representados pela sua genitora Janayna 

Lopes Figueiredo em face de Anderson Almeida Leite.

À fl. 70, foi disponibilizado via DJE para parte autora dar prosseguimento 

no feito, com as advertências da extinção, e deixou transcorrer o prazo 

(fl. 71).

À fl. 86, a requerente foi intimada por AR, para dar prosseguimento no 

feito, com as advertências da extinção, e deixou transcorrer o prazo (fl. 

80).

À fl. 79, a requerente foi intimada pessoalmente, para dar prosseguimento 

no feito, com as advertências da extinção, e deixou transcorrer o prazo 

(fl. 89).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento.

Intimados os advogados, não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, II, do CPC, que se o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, o feito será 

extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o disposto 

no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

mais de 1 (um) ano por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, II, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do 

art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109931 Nr: 3956-42.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Barreto da Silva, Nestor Rosalvo 

Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 Vistos etc.

Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una para 

o dia 22 de novembro de 2018 às 16h30. (horário de MT).

Intimem-se os réus, seus advogados e as testemunhas arroladas, 

devendo constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

Estando presos, requisite-os.

Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Intime-se o 

acusado e seu patrono constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 

422, §1º da CNGC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16897 Nr: 1479-66.2006.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Massey Ferguson Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sealiah Comércio e Serviços Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956, 

WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado 

do executado, providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo o depósito da 

diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - 

emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o 

respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87300 Nr: 4400-46.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63052 Nr: 2930-82.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cia Seguros - Banco Bradesco - Agência 

598-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo ao feito 

prosseguir em seus ulteriores termos. Oficie-se ao INSS, como requerido 

pelo demandado à fl. 171v.No demais, aportado resposta do ofício, 

INTIME-SE o requerido para apresentar alegações finais, no prazo de 15 

dias.Certifique-se eventual decurso de prazo e façam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença, haja vista que o autor já juntou 

suas derradeiras alegações às fls. 147-150.Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39263 Nr: 1760-46.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548/O

 Diante do exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do 

pedido com relação ao MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA. Por 

consequência, julgo extinto com resolução de mérito a presente ação, com 

fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC.Sem custas processuais, 

consoante o artigo 3°, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Deixo de encaminhar os autos para remessa 

necessária, em razão de não ter sido a sentença proferida contra a 

Fazenda Pública Municipal (art. 496, I, do CPC/2015). Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111131 Nr: 4504-67.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joenil Ribeiro Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a cópia como mandado.

 II. Designo a audiência de interrogatório para o dia 22 de novembro de 

2018, às 16h00mim.

 III. Intime-se o acusado, para comparecer à audiência designada. 

Consigne-se advertência de que, caso compareça desacompanhado de 

advogado, será nomeado defensor dativo para acompanhamento do ato.

IV. Informe ao Juízo Deprecante, consignando as nossas homenagens de 

estilo.

V. Notifique-se o Ministério Público.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do advogado do 

requerente, Via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito do complemento de diligência, conforme Certidão do Oficial de 

Justiça, já juntada nos autos, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a 

guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia ao processo e 

posteriormente juntar guia/comprovante de pagamento aos autos. 

Chapada dos Guimarães/MT, 16 de Outubro de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do advogado do 

requerente, Via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito do complemento de diligência, conforme Certidão do Oficial de 

Justiça, juntada nos autos,nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a 

guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia ao processo e 

posteriormente juntar guia/comprovante de pagamento aos autos. 

Chapada dos Guimarães/MT, 16 de Outubro de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 
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CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75618 Nr: 2672-04.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaucione Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

encaminhando os autos a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos termos do 

art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos à expedição de 

documentos para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, nos termos 

do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 43076 Nr: 616-03.2012.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Cooperloja-C.e.c.m- dos lojistas do vestuário e 

confecção de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Alves Leal, Daniela Cristina da Silva 

Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião M. Pinto Filho - 

OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludmila Antonia da Silva 

Leal - OAB:18.723/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, constata-se que os autos vieram conclusos em face 

da notícia de redução da penhora, que passou a constar sobre 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel.

Deste modo, para que seja viável o prosseguimento dos atos 

expropriatórios, o exequente deverá comprovar nos autos a averbação do 

termo de redução de penhora, o que poderia ter sido determinado pelo 

juízo da execução, já que, a exemplo da retificação do auto de penhora, 

se trata de simples providência que, nos termos do art. 844, do Código de 

Processo Civil, cabe ao exequente.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Determino a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove nos autos, em relação ao termo de ratificação do auto de 

penhora de fl. 108, o cumprimento da obrigação que lhe compete por força 

do que estabelece o art. 844 do Código de Processo Civil e independe de 

mandado ou determinação judicial neste sentido.

II. Decorrido o prazo sem cumprimento desta determinação, o que deverá 

ser certificado, devolva-se a presente missiva.

III. Na hipótese de ser atendida esta determinação, diligencie-se o 

necessário para realização de leilão, atentando-se ao que dispõe o art. 

881 e seguintes do Código de Processo Civil.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

SUZANA GOMES PETROVITES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000975-23.2018.8.11.0024; 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no neste sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 

1.048, I, do CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que 

não se faz presente, 'prima facie', a probabilidade do direito invocado, 

pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova testemunhal 

complemente a documentação existente nos autos no sentido de 

comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a 

ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). VIII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 16 de outubro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001002-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DANIELA IVO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

D. B. R. (AUTOR(A))

CLAUDINEIA TAVEIRA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001002-06.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. III. No que tange 

ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua concessão, 

conforme art. 300 do CPC, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do 

direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos presentes 

autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a probabilidade 

do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova 

testemunhal complemente a documentação existente nos autos no sentido 

de comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. IV. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VI. Contestada a 

ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000758-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TEREZA RAQUEL TEIXEIRA LEMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000758-77.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. Trata-se de ação de usucapião, na qual, antes mesmo que 

houvesse despacho inicial, a autora acostou aos autos extratos bancários 

(ID Num 14862634), assim como retificou para R$ 6.000.000,00 o valor 

atribuído à causa (ID Num 14794697). Inobstante aos documentos 

mencionados, em determinação exarada no dia 21.8.2018, determinou-se 

que a parte autora demonstrasse a alegada hipossuficiência. Devidamente 

intimada a autora resumiu-se a acostar ao feito, em petição sem qualquer 

fundamentação, cópia de extratos bancários e de declaração de imposto 

de renda (petição ID Num 14957602). É o relatório. DECIDO. Analisando os 

autos, chega-se à conclusão de que a parte autora não merece litigar sob 

o pálio da assistência judiciária gratuita. Com efeito, em que pese tenha 

acostado aos autos documentos que, no seu ponto de vista, justificam a 

concessão do benefício, não se pode desprezar o fato de que a autora 

afirmou que explora comercialmente a área descrita na inicial, mais 

especificamente onde encontra-se instalado renomado restaurante (Bistrô 

da Mata), o qual, segundo documentação anexa (Avaliação do negócio 

funcionando), tem faturamento mensal de, pelo menos, R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). Por esta razão, não há, ao menos com base 

no que consta neste processo, como considerar em seu favor a 

hipossuficiência tão somente em vista dos extratos de conta bancária e 

declaração de imposto de renda, exclusivamente, em nome próprio, 

porquanto, conforme salientado alhures, trata-se de proprietária de 

sofisticado restaurante local. Deste modo, face à inexistência de 

elementos para a fidedigna avaliação da alegada hipossuficiência, deve 

ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita. Além disso, 

embora tenha asseverado ser casada, bem como que reside e explora 

comercialmente o imóvel em conjunto com seu esposo, não o inseriu no 

polo ativo da demanda ou especificou o motivo de não tê-lo feito. Por fim, 

não acostou cópia atualizada da matrícula do imóvel e/ou certidão do 

cartório de registro de imóveis, para comprovação da titularidade, ou 

justificou a impossibilidade de fazê-lo. Conclusão. Diante do exposto: I. Em 

decorrência do que prescreve o art. 99, §2º, CPC, INDEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça. II. Retifique-se o valor da causa para que 

corresponda à importância de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), 

conforme solicitado pela parte autora. III. Intime a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias: a) proceda ao recolhimento do valor das custas 

processuais com base no valor retificado da causa neste ato, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). b) emende a inicial para 

incluir no polo ativo da demanda o seu esposo Sr. Leonardo Douglas 

Pederneiras Jorge, assim como proceder a juntada da certidão de 

casamento ou justificar o motivo de não tê-lo feito (art. 321, caput e 

parágrafo único, do CPC). c) emende a inicial para acostar ao feito 

matrícula atualizada do imóvel objeto do litígio e/ou certidão de inteiro teor, 

ônus e cadeia dominial da mencionada matrícula nº 638, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca. IV. Decorrido prazo, com ou sem 

cumprimento das determinações, tragam os autos conclusos. Eventual 

silêncio deverá ser certificado. V. Expeça-se o necessário. VI. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

1000310-07.2018.8.11.0024 REQUERENTE: POUSADA IPES LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS Certifico 

que os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente. 

Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte 

contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de 

declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de outubro de 2018. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de Secretaria

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 22/2018-CA - Considerando o Edital nº 14/2012/GSCP de 

16.06.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital nº 11/2018-CA 

deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10307, em 

01/08/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado nível médio e superior (Direito) para o Fórum da 

Comarca de Colíder, pelo presente edital torno público o GABARITO 

PRELIMINAR da prova realizada no dia 14/10/2018:

* O Edital Nº 22/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001190-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. O. (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001190-44.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 
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residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001416-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TEIXEIRA MATIAS FELIPE (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001416-49.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARILENE 

TEIXEIRA MATIAS FELIPE RÉU: PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do 

NCPC, a parte requerida não foi citada e, consequentemente, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, tendo em vista que aquela pleiteou a desistência 

da ação antes do recebimento da petição inicial, que se amolda ao 

cancelamento da distribuição. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000835-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

MARIA EDNA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ZENILDE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

BENVINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000835-34.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ZENILDE 

PEREIRA DOS SANTOS, BENVINA PEREIRA DA SILVA, MARIA EDNA 

PEREIRA DA SILVA RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO / MT Vistos. Trata-se de pedido de tomada de decisão apoiada 

proposta por ZENILDE PEREIRA DOS SANTOS, acompanhada das 

apoiadoras BENVINA PEREIRA DA SILVA e MARIA EDNA PEREIRA DA 

SILVA, buscando a homologação do termo. Com base nos documentos 

juntados no Num. 13200569 - Pág. 1 e Num. 13200637 - Pág. 1/2, extrato 

de relações previdenciárias e cópias da CTPS da parte autora, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

estudo psicossocial, postergo a análise para após a sua realização. 

Proceda a equipe interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, à realização de estudo psicossocial no domicílio da parte autora 

ZENILDE PEREIRA DOS SANTOS e das apoiadoras BENVINA PEREIRA DA 

SILVA e MARIA EDNA PEREIRA DA SILVA, relatando os fatos que 

entenderem pertinentes, a fim de apurar se as apoiadoras possui 

condições de exercer a tomada de decisão apoiada e se tal providência 

atende aos interesses da parte autora. Com o aporte do estudo, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BRISKI FRANCISCO (AUTOR(A))

LINDOMAR GONCALVES (AUTOR(A))

ANTONIO JOSE MOREIRA (AUTOR(A))

FRANCISCO LINDOMAR DE LIMA DOMINGOS (AUTOR(A))

BENAIA TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

HUMBERTO DE LIMA BARBOSA (AUTOR(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

CELSO DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARGARIDA GAONA (AUTOR(A))

ELAINE FERREIRA SOUZA (AUTOR(A))

JOAO MARIA DOMINGOS (AUTOR(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000932-34.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 
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conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001590-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO BIZZO (AUTOR(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001590-58.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JULINHO 

BIZZO RÉU: INSS Vistos. Com base nos documentos juntados no Num. 

Num. 15303640 - Pág. 2/3, cópias da CTPS, bem ainda considerando o 

objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela faz-se necessária a realização de perícia médica 

judicial, postergo a análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) 

DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, inscrito(a) no CRM/MT sob 

o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) JULINHO 

BIZZO, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 

o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo expert, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-19.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JULIANO ARANDA (AUTOR(A))

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, autorizado pela Ordem de 

Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 

3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora, de que o 

benefício concedido a parte autora já foi implantado conforme ID. 

14015434, para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do 

artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, 

sendo que após a expiração do citado prazo, os autos serão 

encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 16 de outubro de 2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

MOYSES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, autorizado pela Ordem de 
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Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 

3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 16 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

CRISLAINE QUEZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, autorizado pela Ordem de 

Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 

3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora, de que o 

benefício concedido a parte autora já foi implantado conforme ID. 

14015130, bem como, para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na 

forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele 

proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os autos serão 

encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 16 de outubro de 2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI BELGAMIN (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000661-25.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018, Dia do 

Professor.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001097-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE KERBER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1001097-81.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e bem como os art. 482 inciso VI e § 7º e art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes feito, 

intimando o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 

(cinco) dias, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial 

de justiça, – P erímetro Urbano. A respectiva guia de recolhimento deve 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  w w w . t j m t . j u s . b r ,  n a  a b a 

Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia de Diligência, ou no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos. Uma vez comprovado o recolhimento da diligência, expeça-se novo 

Mandado no último endereço declinado. COLÍDER, 16 de outubro de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001199-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RUBILOSKI RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO BARASUOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001199-06.2018.8.11.0009. Vistos. Com base nos documentos juntados 

no Num. 14864650 - Pág. 1/5, cópias da CTPS e extrato bancário da parte 

autora, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e 

art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a 

apreciação do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a 

realização de perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua 

realização. NOMEIO o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, 

inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar 

a parte autora, para realização da perícia, que deverá ser certificado de 

que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 
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de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo expert, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018, Dia do 

Professor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIOLIN (EXEQUENTE)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000009-08.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: WILSON 

SIOLIN EXECUTADO: DEVAYR DE OLIVEIRA Vistos. Ante a não 

comprovação do pagamento das custas judiciais e taxas judiciárias, 

determinou-se à parte autora o seu recolhimento. Devidamente intimada, a 

parte autora alegou equívoco na distribuição do feito e requereu a 

redistribuição do processo ao Juizado Especial de Colíder. Entanto, em 

consulta ao sistema processual eletrônico deste Tribunal, verificou-se a 

existência da ação de execução de título extrajudicial de nº 

1000231-73.2018.8.11.0009, já em trâmite no Juizado Especial de Colíder, 

a qual tem as mesmas partes, baseia-se nos mesmos fatos e possui a 

mesma causa de pedir do presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, e art. 485, 

inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e 

art. 456, § 1º, estes da CNGC e arts. 1º e 4º da Lei Estadual 7.603/01. 

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais em 

razão do cancelamento da distribuição. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000537-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DE SOUZA OAB - 837.132.201-15 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000537-42.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 
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casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000869-77.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

AUGUSTO EURIPEDES PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000869-77.2016.8.11.0009. Vistos. Ante a apresentação do 

demonstrativo do crédito previdenciário de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 534 do NCPC. 

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo 

acerca da implantação do benefício em favor da parte autora, como 

também deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a 

satisfação do comando judicial, providência desnecessária caso já tenha 

havido a implantação do benefício com a correspondente informação. Não 

impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de Pequeno 

Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

para pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas 

nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. Alfim, 

retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no Cartório 

Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

IVANILDO AZEVEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001240-70.2018.8.11.0009. AUTOR(A): IVANILDO 

AZEVEDO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio doença c.c. pedido de tutela de urgência 

proposta por IVANILDO AZEVEDO DA SILVA em desfavor de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. A parte requerente postula a gratuidade da 

justiça aduzindo não ter condições para arcar com os mencionados 

encargos sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Determinou-se 

a emenda da inicial para a comprovação da hipossuficiência (Num. 

14361903 - Pág. 1/3), vindo a parte autora juntar extratos bancários dos 

últimos meses (Num. 14820854 - Pág. 1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO 

Malgrado a parte autora tenha alegado que não dispõe de condições 

financeiras para arcar com as custas processuais, juntando extratos 

bancários dos períodos de 27/04/2018 a 14/08/2018, estes não são 

suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira. Entanto, deixou 

ela de atender a integralidade do despacho de Num. 14361903 - Pág. 1/3, 

o qual determinava a comprovação de hipossuficiência dela e de seu(sua) 

cônjuge, já que informou o estado civil de casado(a) no petitório inicial, 

com cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF). Ressalta-se que a renda familiar mensal líquida 

de 03 (três) salários mínimos é utilizada pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos 

do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. A 

par disso, constituiu advogado particular para o ingresso da demanda. 

Com isso, não demonstrada a hipossuficiência da unidade familiar 

composta por ele e pela esposa, resta impossível a concessão do 

benefício pleiteado. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção 

jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas 

aos efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a 

hipossuficiência de recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a 

possibilitar o acesso à justiça. Daí que a benesse invocada deve ser 

interpretada conforme a Carta Política de 1988, em virtude do dever 

fundamental de se pagar tributos, dever este que possibilita ao Estado a 

consecução de suas finalidades, objetivos e diretrizes, do que não se 

pode dispor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da 

justiça por não ter a parte autora comprovado a hipossuficiência 

financeira dela e da unidade familiar, nos termos dos arts. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que 

proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 456, § 1º, 

da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000090-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (AUTOR(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))
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CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000090-54.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

MARIA CARDOSO FILHO RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação indenizatória de reposição de vencimentos 

e incorporação a título de revisão geral anual - RGA proposta por JOSÉ 

MARIA CARDOSO FILHO em desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a comprovação da 

hipossuficiência (Num. 11721995 - Pág. 1/3), a parte autora juntou 

declaração do imposto de renda (IRPF) referente ao ano-calendário de 

2016 (Num. 12028758 - Pág. 1/8). II - FUNDAMENTAÇÃO Com o devido 

respeito, a pretensão dos benefícios da gratuidade da justiça não há como 

ser acolhida. Malgrado a parte autora tenha alegado que não dispõe de 

condições financeiras para arcar com as custas processuais, juntando 

declaração de hipossuficiência e do imposto de renda (IRPF) referente ao 

ano-calendário de 2016, apenas estas não são suficientes para 

comprovar a hipossuficiência financeira. É que da declaração do imposto 

de renda (IRPF) juntado, verifica-se que a parte autora possui bens no 

valor estimado de R$ 70.105,93 (setenta mil, cento e cinco reais e noventa 

e três centavos), com destaque para 01 (um) veículo Fiesta Sedan, 

ano/modelo 2013/2014, avaliado em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e 

o percentual de 50% (cinquenta por cento) de um prédio de 114m², 

avaliado em R$ 12.358,89 (doze mil e trezentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta e nove centavos), no Município de Marcelândia, além de valores 

depositados em 04 (quatro) contas bancárias que totalizam o montante de 

R$ 2.359,24 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos) e o percentual de 98% (noventa e oito por cento) do capital da 

empresa Eletrônica Zé Maria Ltda, no valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil 

e setecentos reais). Para comprovar a alegada situação, deveria a parte 

autora ter colacionado o extrato bancário das referidas contas ou cópia 

dos holerites dos últimos 03 (três) meses, a fim de se demonstrar, com 

segurança, a margem real de seus rendimentos, além de eventuais 

despesas que eventualmente impactem a economia familiar. Ressalta-se 

que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos é utilizada 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para a presunção legal 

de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 

90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) salários 

mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 

1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da 

referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente 

de recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, 

aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários 

mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa 

contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a atuação da 

Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição 

da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao 

INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por programas 

oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não 

serão computados para o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos 

maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou 

mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, 

cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser 

analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal 

familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, 

judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será 

aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente procurou o 

atendimento”. A par disso, constituiu advogado particular para o ingresso 

da demanda. Consoante a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será 

concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM 

insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). Sem a 

comprovação, aparentemente, possível o recolhimento da taxa judiciária, 

das custas e despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da 

expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas aos 

efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de 

recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à 

justiça. Daí que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a 

Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que possibilita ao Estado a consecução de suas 

finalidades, objetivos e diretrizes, do que não se pode dispor. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter 

a parte autora comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos 

arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, em observância ao art. 456 da CNGC, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 456, § 1º, 

da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de liminar. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 15 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001374-34.2017.8.11.0009. AUTOR(A): DEVALDI 

APARECIDO PIMENTA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais 

decorrente de acidente de trabalho proposta por DEVALDI APARECIDO 

PIMENTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a comprovação da 

hipossuficiência (Num. 11906904 - Pág. 1/3), a parte autora juntou 

demonstrativo de folha de pagamento dos meses de novembro e 

dezembro de 2017 e janeiro de 2018, bem como declaração do imposto de 

renda (IRPF) referente ao ano-calendário de 2016 (Num. 12028758 - Pág. 

1/8), tanto dele quanto da sua esposa. II - FUNDAMENTAÇÃO Com o 

devido respeito, a pretensão dos benefícios da gratuidade da justiça não 

há como ser acolhida. Malgrado a parte autora tenha alegado que não 

dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

juntando demonstrativo de folha de pagamento dos meses de novembro e 

dezembro de 2017 e janeiro de 2018, e declaração do imposto de renda 

(IRPF) referente ao ano-calendário de 2016, tanto dele quanto da sua 

esposa, apenas aquelas não são suficientes para comprovar a 

hipossuficiência financeira. É que dos demonstrativos da folha de 

pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 

2018 juntados, verifica-se que a parte autora e sua esposa recebem 

mensalmente a quantia líquida no valor de R$ 9.611,71 (nove mil, 

seiscentos e onze reais e setenta e um centavos). Para comprovar a 

alegada situação, deveria a parte autora ter colacionado o extrato 

bancário dos últimos 03 (três) meses, a fim de se demonstrar, com 

segurança, a margem real de seus rendimentos, além de eventuais 

despesas que eventualmente impactem a economia familiar. Ressalta-se 

que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos é utilizada 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para a presunção legal 

de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 

90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) salários 

mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 

1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da 

referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente 

de recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, 

aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários 

mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa 

contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a atuação da 

Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição 
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da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao 

INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por programas 

oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não 

serão computados para o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos 

maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou 

mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, 

cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser 

analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal 

familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, 

judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será 

aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente procurou o 

atendimento”. A par disso, constituiu advogado particular para o ingresso 

da demanda. Consoante a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será 

concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM 

insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). Sem a 

comprovação, aparentemente, possível o recolhimento da taxa judiciária, 

das custas e despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da 

expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas aos 

efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de 

recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à 

justiça. Daí que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a 

Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que possibilita ao Estado a consecução de suas 

finalidades, objetivos e diretrizes, do que não se pode dispor. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter 

a parte autora comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos 

arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, em observância ao art. 456 da CNGC, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais 

atos praticados, nos termos do art. 321 e art. 290, ambos do NCPC c.c. o 

art. 456, § 1º, da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de 

liminar. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000400-60.2018.8.11.0009. Vistos. Com base nos documentos juntados 

no Num. 12418801 - Pág. 1 e Num. 12418748 - Pág. 1, extrato bancário e 

previdenciário da parte autora, bem ainda considerando o objeto do 

pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de estudo socioeconômico e perícia 

médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. NOMEIO 

o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, inscrito(a) no CRM/MT 

sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) parte autora, 

para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação da equipe interdisciplinar 

deste Juízo para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a realização de 

estudo socioeconômico na residência da parte autora, relatando os fatos 

que entenderem pertinentes; b) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; c) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; d) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); e) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; f) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora e 

o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

g) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1001175-75.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e bem como os art. 482 inciso VI e § 7º e art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes feito, 

intimando o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 

(cinco) dias, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial 

de justiça, – P erímetro Urbano. A respectiva guia de recolhimento deve 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  w w w . t j m t . j u s . b r ,  n a  a b a 

Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia de Diligência, ou no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos. Uma vez comprovado o recolhimento da diligência, expeça-se novo 

Mandado no último endereço declinado. COLÍDER, 16 de outubro de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA CARRARA DE ABREU (AUTOR(A))

ALBERTO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000585-98.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1000730-57.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e bem como os art. 482 inciso VI e § 7º e art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes feito, 

intimando o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 

(cinco) dias, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial 

de justiça, – P erímetro Urbano. A respectiva guia de recolhimento deve 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  w w w . t j m t . j u s . b r ,  n a  a b a 

Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia de Diligência, ou no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos. Uma vez comprovado o recolhimento da diligência, expeça-se novo 

Mandado no último endereço declinado. COLÍDER, 16 de outubro de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 257-30.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte impugnada.

 Devidamente intimada, a parte impugnada não concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Diante a divergência, os autos foram remetidos à Contadoria, para 

elaboração de novo cálculo, o qual houve concordância de ambas as 

partes.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o HOMOLOGO.
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SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80314 Nr: 1278-12.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte impugnada.

 Devidamente intimada, a parte impugnada não concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Diante a divergência, os autos foram remetidos à Contadoria, para 

elaboração de novo cálculo, o qual houve concordância de ambas as 

partes.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o HOMOLOGO.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44791 Nr: 1654-71.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA SOLENE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88712 Nr: 1876-92.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte impugnada.

 Devidamente intimada, a parte impugnada não concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Diante a divergência, os autos foram remetidos à Contadoria, para 

elaboração de novo cálculo, o qual houve concordância de ambas as 

partes.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o HOMOLOGO.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 
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910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57598 Nr: 1881-22.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI CASTRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte impugnada.

 Devidamente intimada, a parte impugnada não concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Diante a divergência, os autos foram remetidos à Contadoria, para 

elaboração de novo cálculo, o qual houve concordância de ambas as 

partes.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o HOMOLOGO.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15532 Nr: 3176-46.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILINO RIBEIRO FERRAZ, ARIOSVALDO 

SPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora e requerida, 

acerca da retirada do presente feito da pauta do leilão designado para o 

dia 19 de outubro de 2018, conforme e-mail enviado pela Equipe do 

Leiloeiro às fls. 153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86988 Nr: 453-97.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDONEDO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDE APARECIDA POSTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA art. 523 § 1º

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, acerca 

da decisão de fls. 231, bem como CITAR a parte executada, para no prazo 

de 15 (quinze) dias pagar o valor do débito a seguir: R$ 125.000,00(cento 

e vinte cinco mil reais), referente a 50% do valor do Imóvel avaliado às fls. 

239. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na 

forma da lei, incidente de modo automático a multa sobre o valor do crédito 

e honorários advocatícios, cada um no valor de 10%(dez por cento), nos 

termos do art. 523, “caput” e § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101747 Nr: 3438-68.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 56244 Nr: 629-81.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA CAMILO DE ANDRADE, ANGELINO CAMILO DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte impugnada.

 Devidamente intimada, a parte impugnada não concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Diante a divergência, os autos foram remetidos à Contadoria, para 

elaboração de novo cálculo, o qual houve concordância de ambas as 

partes.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o HOMOLOGO.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 107359 Nr: 2759-34.2017.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDO, CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça às 32, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87511 Nr: 899-03.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ALENCAR XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação à 

contestação e documentos de fls. 76/80 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81451 Nr: 2529-65.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSR, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias manifestar sobre os documentos de fls. 104/107, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98281 Nr: 968-64.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 115/123 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94483 Nr: 2361-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO CARNELÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Juviliana Carnelós - 

OAB:329.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 133/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 283-67.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEONE DAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 
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prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 123/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98249 Nr: 943-51.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LACERDA ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 1138-75.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE KAUFFMAN GUEDET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, Dr.Claudio Leme 

Antonio, acerca do desarquivamento dos autos, conforme solicitado, bem 

como que os autos encontra-se a sua disposição na Secretaria da 1ª 

Vara Civel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80795 Nr: 1819-45.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 204/214 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93880 Nr: 1975-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 94/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88652 Nr: 1829-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte Exequente a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 99/104, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86182 Nr: 3590-24.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, Dr.Claudio Leme 

Antonio, acerca do desarquivamento dos autos, conforme solicitado, bem 

como que os autos encontra-se a sua disposição na Secretaria da 1ª 

Vara Civel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92142 Nr: 763-69.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 69, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 20-98.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 161/170.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89243 Nr: 2292-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, 

CONSORCIO J.MALUCELLI - CR ALMEIDA, JOÃO FRANCISCO 

BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT, GABRIEL GINO ALMEIDA - 

OAB:35438-PR, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269, LAUDEMAR 

PEREIRA DA SILVA JR. - OAB:9.415, SANDRO VICENTINI - OAB:22.911

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte requerida, a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do Laudo de fls. 

783/845 apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56325 Nr: 680-92.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Marques dos Santos - 

OAB:OAB-21071/O, EDSON FRANCISCO DONINI - OAB:8406/MT, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora, através de seus Advogados, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor da condenação em 

custas, conforme sentença, sendo: - o valor de R$ 413,40(quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) de custas processuais;- INFORMA-SE 

ainda que o pagamento deverá ser através da emissão das guias no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou 

remanescentes (ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home). ADVERTIDO 

que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada as providências 

cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de 

Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA 

ATIVA DO ESTADO e PROTESTO em cartório, nos termos do Provimento 

nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84357 Nr: 1754-16.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora , por todo teor da 

decisão de fls. 169, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cálculo eleborado às fls.170/170vº, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98572 Nr: 1175-63.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora , por todo teor da 

decisão de fls. 106, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cálculo eleborado às fls.107, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81088 Nr: 2132-06.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE GOMES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora , por todo teor da 

decisão de fls. 144, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cálculo eleborado às fls.145/146, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87468 Nr: 863-58.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora , por todo teor da 

decisão de fls. 106, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cálculo eleborado às fls.107/107vº, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 1137-90.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIBRAIL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora , por todo teor da 

decisão de fls. 187, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cálculo eleborado às fls.188/193, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112080 Nr: 1749-18.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, MUNICÍPIO DE 

NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/ 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, SILVIO DA SILVA - OAB:3685-A/MT

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 353 de 734



(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112567 Nr: 2009-95.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora, por todo teor 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça fls. 17, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89288 Nr: 2331-57.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.130/137.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97206 Nr: 225-54.2016.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRJ, DJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte requerida, Dr. Maurício 

Ricardo Alves, acerca do desarquivamento dos autos, conforme 

solicitado, bem como que os autos encontra-se a sua disposição na 

Secretaria da 1ª Vara Civel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58262 Nr: 2547-23.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Marques dos Santos - 

OAB:OAB-21071/O, EDSON FRANCISCO DONINI - OAB:8406/MT, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, por todo teor dos 

documentos de fls.118/121, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48638 Nr: 2424-30.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDO, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:MT23643-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida, a fim de informar 

os dados bancário da parte autora Rosana Lopes da Silva, conforme a 

seguir e informado às fls. 252, Cooperativa de Crédito Sicredi - Conta 

Poupança: 1.0811.10948-0 - Agência: 0100, para fins de cumprir o acordo 

homolagado às fls. 247/248 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101357 Nr: 3144-16.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, MARLUCE NÚBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - 

OAB:OAB-MT 20.027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51665 Nr: 2376-37.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora, por todo teor 

dos documentos de fls. 251/255vº, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101429 Nr: 3211-78.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELITA MENDES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 
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CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85850 Nr: 3244-73.2013.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso adesivo/apelação 

apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57409 Nr: 1692-44.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.214/216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97203 Nr: 222-02.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fls. 35, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82731 Nr: 80-03.2013.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fls.65, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100811 Nr: 2728-48.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDI MOMBELLI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação à 

contestação de fls. 56/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100781 Nr: 2709-42.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação à 

contestação de fls. 84/89, bem como para manifestar sobre o laudo 

pericial de fls. 69/76 e versos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53390 Nr: 826-70.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDS, AADS, ADINALVA GERMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte requerida, Dr.Claudio Leme 

Antonio, acerca do desarquivamento dos autos, conforme solicitado, bem 

como que os autos encontra-se a sua disposição na Secretaria da 1ª 

Vara Civel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 14311 Nr: 32-55.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Financiadora Bradesco S/A Crédito, Fin. e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GALINA PIRES, PEDRO ALVES DO 

CARMO, JOÃO SATURNINO GALVÃO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre a certidão de fls. 151, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 29034 Nr: 675-17.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO GUGLIELMI, REGINA ALVES DE SOUZA 
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GUGLIELMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 189/191.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49233 Nr: 3019-29.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3019-29.2008.811.0009 código 49233

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSELY PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: FRANCISCO GONÇALVES NETO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Francisco Gonçalves Neto, Cpf: 

51458012115, Rg: 579223 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. 

São Paulo, 62, Bairro: Centro, Cidade: Nova Canaa do Norte-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 25.250,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada Francisco Gonçalves Neto, 

Cpf: 51458012115, Rg: 579223 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da 

parte exequente foi devidamente intimada para que desse o regular 

prosseguimento ao feito. Em razão da sua inércia, expediu-se mandado de 

intimação pessoal para que aquela desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção. E, mesmo intimada pessoalmente para dar o devido 

impulso processual, o polo ativo não se manifestou ou tomou as 

providências cabíveis, não podendo o feito aguardar indefinidamente a 

sua manifestação. Ante o exposto, com a desídia da parte exequente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC. Condeno a parte exequente ao pagamento de custas 

e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la 

em honorários advocatícios, considerando que a parte executada 

devidamente citada não apresentou qualquer manifestação no processo. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Flávia Liziana V. de Aquino Monguini, digitei.

 Colíder - MT, 4 de outubro de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86988 Nr: 453-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDONEDO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDE APARECIDA POSTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte executada, por todo 

teor da decisão de fls. 231, bem como acerca da pénhora realizada nos 

autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15(quinze) 

dias, nos termos do art. 525, do audido Codex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43121 Nr: 58-52.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JILDETE FERNANDES BITTERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte Exequente a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 301/318, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99505 Nr: 1826-95.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 103/111 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 2659-26.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY GALVÃO SANTANA LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 103/112 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 130-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LEANDRO FOGLIATTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues de Oliveira - 

OAB:SP 400.070, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - OAB:SP 

101.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 43, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 2344-08.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR FERREIRA QUADRA, GILBETE 

HONORATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre os documentos de fls. 201vº e 

202vº, requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52253 Nr: 2960-07.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 177/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50878 Nr: 1590-90.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANYR CALIXTO DA SILVA, DHANIELLY DA SILVA 

GIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Edilaine Matchil 

Machado da Silva, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca dos documentos de fls. 191/192, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 22005 Nr: 2316-11.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA SEVERIANA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

OAB:MT/4.127-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, acerca da decisão 

de fls. 219, bem como para no prazo de 05(cinco) dias manifestar sobre o 

Cálculo de Concessão de Aposentadoria Rural por Idade fls. 220/221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53037 Nr: 474-15.2010.811.0009

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIR BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora , por todo teor da 

decisão de fls. 148, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cálculo eleborado às fls.149, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56822 Nr: 1111-29.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIL FLORES BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora , por todo teor da 

decisão de fls. 126, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cálculo eleborado às fls.127/128, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55687 Nr: 241-81.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora, por todo teor 

dos documentos de fls. 55/59, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57316 Nr: 1599-81.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS VIEIRA BISPO, EDUARDA CRISTINA 

PAULA, SALETE MARIA BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:MT 13.535-E, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora para no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar sobre os documentos de fls. 109/111, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50878 Nr: 1590-90.2009.811.0009
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANYR CALIXTO DA SILVA, DHANIELLY DA SILVA 

GIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56473 Nr: 766-63.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, acerca dos 

documentos de fls. 113/117vº, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 7606 Nr: 841-88.2000.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora, por todo teor 

dos documentos de fls. 159/162, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 2238-80.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WILSON DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & DEVANÇO LTDA, FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora, por todo teor 

dos documentos de fls. 138/143, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 8978 Nr: 1384-91.2000.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO COSME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:, Grasiela Elisiane Ganzer - OAB:5384--E, HUMBERTO 

AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, Manoel Archanjo 

Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte requerida, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre o documentos de fls. 219/219vº, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3840 Nr: 30-80.1990.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO BELO DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE OLIVEIRA 

LANGARO - OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, por todo teor dos 

documentos de fls. 246/250, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3955 Nr: 40-80.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

FACCIO, PLINIO IVO FACCIO FILHO, VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora, por todo teor 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 144, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3723 Nr: 621-66.1995.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO REIS SILVEIRA, HERCULANO 

CESAR BARROS BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:PR - 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival de Oliveira - 

OAB:MT 3548-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autoraa, Dr. Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli, acerca do desarquivamento dos autos, conforme 

solicitado, bem como que os autos encontra-se a sua disposição na 

Secretaria da 1ª Vara Civel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57345 Nr: 1628-34.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 358 de 734



CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, acerca dos 

documentos de fls. 78/83, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94781 Nr: 2549-51.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOV CONSTRUTORA LTDA, VAGNER 

BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora para no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre os documentos de fls. 61//62, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43099 Nr: 38-61.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENECI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls. 248/256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58280 Nr: 2566-29.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA-ME, JUAREZ 

MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo 

legal manifestar sobre a certidão de fls. 95, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82569 Nr: 3627-85.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44039 Nr: 922-90.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CANDIDO GARCIA-ME, CLEITON 

CANDIDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 87/87vº e documentos de fls. 88/89 e 91/93, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55988 Nr: 400-24.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES NETO Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVEZ MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258.420, ANDRE COSTA FERRAZ - OAB:271481-A, 

DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - OAB:235508, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:13.842-A, NIZIA CRISTINA TIEMI OAKI - OAB:214.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) , para 

cumprimento do mandado de avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que 

o depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87272 Nr: 701-63.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIFTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA 

E SAÚDE -GESTOR HOSPITAL REG. DE COLIDER, ROBERTO DE AGUIAR 

SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URBANO VITALINO DE MELO 

NETO - OAB:PE 17.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GUERRA COSTA - 

OAB:OAB/AL 5998

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida fl. 85, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89041 Nr: 2516-19.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON CAMILO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

136/141 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92138 Nr: 759-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 764-88.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82211 Nr: 3239-85.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDPSR, CRISTIANE DOS SANTOS PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51038 Nr: 1751-03.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIMA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto os depósitos realizados 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando 

ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82231 Nr: 3261-46.2012.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CARBO GUTIERREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, 

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - OAB:OAB/SP 

344.647, CLÁUDIA MONAGATTIN NOBRE MESTI - OAB:5.759, JULIO 

CESAR GOULART LANES - OAB:MT 13.329-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(a)(s) da parte Requeriad 

BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, a fim de que no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos 

autos, às fls. 260/265.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002095-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002095-83.2017.8.11.0009. AUTOR: MARIA 

ANTONIA MOREIRA MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Maria Antonia Moreira Martins ajuizou “Ação 

Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural 

por idade. Ao ID 11325512, recebida a inicial, momento em que fora 

determinada a citação do requerido, bem como designada audiência de 

instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao 

ID 12903797, alegando, em síntese, que a autora não preenche os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, 

pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e outro, realizada 

audiência de instrução e julgamento, ao ID 13265535, sendo ouvidas as 

testemunhas presentes e apresentada remissivas à inicial pela parte 

autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2015, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 15/07/1954, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2010, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) 

Certidão de Casamento, lavrado no ano de 1975, constando a profissão 

do esposo como lavrador (ID 10551910 pág. 1); e b) Cópia do 

indeferimento do pedido na via administrativa (ID 10551940, pág. 01). O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o início de prova 

material não abrangera necessariamente o número de meses idênticos à 

carência do benefício no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o início de prova 

material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória 

ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício 

de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 
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as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmou o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que entre 1982 e 

1987, Conheceu o casal na comunidade Café Norte. Que já viu a autora 

trabalhando na área rural, plantava milho arroz, criavam galinhas, porcos. 

Que as vezes ia pescar com o marido da autora. Que vieram para chácara 

do Adão. Que quando o marido da autora faleceu ela permaneceu na 

atividade rural e um tempo depois veio morar na cidade. Que não tinham 

maquinários nem empregados. Que na cidade fazia diárias nas casas das 

pessoas. Que ela recebe a pensão do marido. Que não possuí outra 

renda.” (SIC) Luiz Miguel Rossi. “Que conheceu a autora no Paraná, há 

muitos anos atrás. Que lá moravam na área rural. Que a testemunha veio 

para Colíder primeiro, depois a autora veio com o irmão trabalhar e morar 

na área rural. Que moravam na comunidade Café Norte. Que já viu a 

autora trabalhando na lida do campo. Que carpia, plantava arroz, milho, 

feijão, tinha pequenos animais. Que não tinha empregados, o sitio era do 

irmão dela. Que depois veio pra chácara, e continuou trabalhando lá 

durante muito tempo, depois que o marido faleceu, ela ainda ficou 

trabalhando lá. Que após veio morar na cidade, em uma casa pequena de 

madeira. Que só possuí a pensão como renda.” (SIC) Antonio Alves 

Miranda. Nesse contexto, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, 

§ 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma 

pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à 

medida que isenta esse grupo de apresentarem perante a previdência 

contribuições, bastando para tanto a comprovação do equivalente em 

exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 

da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos 

membros deva ser indispensável para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários 

agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas ouvidas em juízo informaram 

que a autora por muito tempo morou e trabalhou na chácara, zona rural, 

exercendo atividade rural, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, não possuindo qualquer 

maquinário agrícola ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de 

forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade a Sra. Maria Antonia Moreira Martins, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (19/06/2015), 

devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da 

Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para implantação 

do benefício: NOME COMPLETO Maria Antonia Moreira Martins. FILIAÇÃO 

Theodoria Maria de Moura. REGISTRO GERAL (RG) 2050950-2 SSP/BA. 

CPF/MF 028.475.951-12. DATA DE NASCIMENTO 15/07/1954. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 19/06/2015 – data do requerimento administrativo. Declaro 

a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002092-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

IVONE DINARTI DA SILVA (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002092-31.2017.8.11.0009. AUTOR: IVONE 

DINARTI DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Ivone Dinarti da Silva ajuizou “Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos 

necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. 

Ao ID 11325465, recebida a inicial, momento em que fora determinada a 

citação do requerido, bem como designada audiência de instrução e 

julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 

12903252, alegando, em síntese, que a autora não preenche os requisitos 

necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugna pela 

improcedência da ação. Entre um ato e outro, realizada audiência de 

instrução e julgamento, ao ID 13264147, sendo ouvidas as testemunhas 

presentes e apresentada remissivas à inicial pela parte autora, pugnando 

pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que, se reconhecido o direito do autor será a partir de 2017, 

não havendo que se falar em quinquênio. Assim, estando devidamente 

instruído o feito e não havendo mais preliminares a serem decididas, 

passo ao julgamento do mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a parte 

autora pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de 

todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 362 de 734



número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de 

segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o 

conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A requerente, 

nascida em 25/06/1952, atingiu a idade mínima necessária para se 

aposentar no ano de 2008, cabendo-lhe ainda demonstrar por início de 

prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo exercício de 

atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente ainda 

demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de segurada 

especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que completou a 

idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o pedido de 

benefício houver sido formulado após a cessação da atividade rural (AC 

nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha 

(conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, 

da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá 

efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) 

Certidão de Casamento, lavrado no ano de 2007, constando a profissão 

do esposo como lavrador (ID 10550591 pág. 1); e b) Cópia do 

indeferimento do pedido na via administrativa (ID 10550595, pág. 01). O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o início de prova 

material não abrangera necessariamente o número de meses idênticos à 

carência do benefício no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o início de prova 

material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória 

ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício 

de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmou o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que é bastante 

conhecida da autora. Que a testemunha ajudava em troca da moradia. Que 

a renda da autora era repartida com a testemunha, o que eles plantavam e 

colhiam era dividido para sobrevivência, como se fosse uma parceria. Que 

não tinham empregados. Que aqui na cidade não tem casa própria nem 

veículos. Que sempre dependeu da atividade rural, não possuí outra fonte 

de renda.” (SIC) Marta Aparecida Martins Conte. “Que conhece a autora 

há muito tempo, há mais ou menos 20 anos. Que ela plantava a título de 

parceria/arrendamento. Que plantava milho, batata e outros para 

sobrevivência. Que a testemunha repartia com a autora. Que não tinha 

empregados para ajuda-la. Que na cidade ela mora na casa da filha devido 

depender de um tratamento na perna. Que não tem casa nem carro. Que 

veio para cidade tem média de 01 ano. Que não possui outra fonte de 

renda.” (SIC) Ismael Gomes Conte. Nesse contexto, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas ouvidas em 

juízo informaram que a autora por muito tempo morou e trabalhou no sítio, 

zona rural, exercendo atividade rural, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, não possuindo qualquer 

maquinário agrícola ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de 

forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade a Sra. Ivone Dinarti da Silva, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (24/07/2017), devidamente 

atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução 

Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para implantação do 

benefício: NOME COMPLETO Ivone Dinarti da Silva. FILIAÇÃO Gersei Dinarti 

de Souza. REGISTRO GERAL (RG) 521.061 SSP/MS. CPF/MF 

760.560.741-63. DATA DE NASCIMENTO 25/06/1952. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 24/07/2017 – data do requerimento administrativo. Declaro 

a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 
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razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-55.2017.8.11.0009
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EUZILENE FERNANDES DUARTE (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001683-55.2017.8.11.0009. AUTOR(A): EUZILENE 

FERNANDES DUARTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Euzilene Fernandes Duarte ajuizou “Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos 

necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. 

Ao ID 10659839, recebida a inicial, momento em que fora deferido a 

gratuidade de justiça, determinada a citação do requerido, bem como 

designada audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré 

apresentou contestação ao ID 12761491, alegando, em síntese, que a 

autora não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Ao ID 12840678, a 

parte requerente apresentou impugnação à contestação. Aportou aos 

autos a certidão de tempestividade da contestação ao ID 12911010. Entre 

um ato e outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 

13016622, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentado 

remissivas à inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela 

antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto 

a preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se 

reconhecido o direito do autor será a partir de 2017, não havendo que se 

falar em quinquênio. Assim, estando devidamente instruído o feito e não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, na qual a parte autora pretende o 

reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de todos os 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 

no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A requerente, nascida em 10/05/1961, 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2016, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, a requerente 

juntou como início de prova material: a) Certidão de Casamento, onde 

consta lavrador a profissão do esposo Sr. Antonio de Aquino Alves, 

lavrado no ano de 2012 (ID 9906152, pág. 1); b) Fatura de energia em 

nome do genitor da autora, constando o endereço rural, ano de 2011 (ID 

9906152, pág. 3) c) Notas Fiscais referente à compra e venda de 

produtos agrícolas, em nome do genitor da autora Sr. Andrelino Duarte, 

nos anos de 1989, 1995, 2006, 2007, 2008, (ID 9906166); e d) Cópia do 

indeferimento do requerimento na via administrativa (ID 9906180, pág. 1). 

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o início de prova 

material não abrangera necessariamente o número de meses idênticos à 

carência do benefício no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o início de prova 

material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória 

ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício 

de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 364 de 734



inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). (grifo nosso). Ademais, não bastassem às provas 

documentais carreadas, as testemunhas ouvidas em audiência de 

instrução confirmou o trabalho rurícola da autora desde longa data, senão 

vejamos: “Que conhece a autora desde o ano de 1976. Que a autora 

sempre morou em Colíder, proximo da Cachoeira Mercúrio. Que eram 

vizinhos. Que depois que a autora casou-se foi morar em outra 

propriedade, na estrada Jacutinga Gleba Morrinho. Que sempre esteve na 

atividade rural, na agricultura, plantava arroz, feijão milho mandioca, 

algodão. Que criava galinhas, porcos, vacas de leite. Que a autora mora 

na cidade tem um a dois anos. Que tem uma casa própria simples. Que 

não tem veículos. Que a renda da autora sempre foi oriunda do sítio. Que 

já viu a autora trabalhando diretamente na lida do campo bem como já 

trabalhou junto com a autora. Que não tinha maquinários nem empregados 

para auxílio. Que a testemunha e a autora faziam trocas de serviços.” 

(SIC) Hamilton Gigoski Kuss. “Que conhece a autora desde 1976. Que 

eram vizinhos na mesma comunidade. Que já viu a autora trabalhando na 

lavoura. Que a autora e a família trabalharam por muito tempo na lavoura. 

Que plantavam arroz, feijão e milho. Que criavam galinhas, porcos. Que 

não tinha empregados nem maquinários para ajudar. Que era braçal. Que 

tem 02 anos que a autora mudou-se para a cidade, devido à idade já 

avançada em virtude de não obter recursos. Que tem casa própria. Que 

não tem carro. Que não possui outros bens nem outras fontes de renda.” 

(SIC) Mario Euzébio Duarte. Nesse contexto, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego de 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas ouvidas em 

juízo informaram que a autora por muito tempo morou e trabalhou no sítio, 

zona rural, exercendo atividade rural, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, não possuindo qualquer 

maquinário agrícola ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de 

forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da Aposentadoria 

Rural por Idade a Sra. Euzilene Fernandes Duarte, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas devidas 

desde a data do requerimento administrativo (18/05/2017, ID 9906180, pág. 

1), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para 

implantação do benefício: NOME COMPLETO Euzilene Fernandes Duarte. 

FILIAÇÃO Andrelino Duarte. REGISTRO GERAL (RG) 585.414 SSP/ES. 

CPF/MF 429.641.131-49. DATA DE NASCIMENTO 10/09/1961. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 18/05/2017 – data do requerimento administrativo – DER. 

Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 3 - Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, 

FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens. 8 - Preclusas as vias recursais, o 

que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 9 - Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.) Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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SENTENÇA Processo: 1000367-70.2018.8.11.0009. AUTOR: LOURDES 

CIDRAM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Lourdes Cidram ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade 

Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em 

síntese, possuir todos os requisitos necessários para perceber o 

benefício de aposentadoria rural por idade. Ao ID 12319119, recebida a 

inicial, momento em que fora determinado a citação do requerido, bem 

como designada audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia 

ré apresentou contestação ao ID 13503298, alegando, em síntese, que a 

autora não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Impugnação à 

contestação. (ID 13780982, pág. 1.) Entre um ato e outro, realizada 

audiência de instrução e julgamento, ao ID 14175484, sendo ouvidas as 

testemunhas presentes e apresentado remissivas à inicial pela parte 

autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 11/08/1961, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2016, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) 

Certidão de Casamento lavrado no ano de 1984, onde consta como 

agricultor a profissão do esposo da autora (ID 11855789, pág. 1); b) Notas 

de compra e venda de produtos agrícolas, em nome do esposo da autora, 

Sr. José Lazaro, no ano de 1992 e 1996 (ID 11855789, pág. 2 e 3); c) 

Cópia do indeferimento do pedido na via administrativa (ID 11855800, pág. 

1), entre outros. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o 

início de prova material não abrangera necessariamente o número de 

meses idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o 

início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a 

eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será 

devido o benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que 

esta prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não menos importantes 

são os julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas/informantes ouvidas em audiência de instrução confirmou 

o trabalho rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que 

conhece a autora desde 1984. Que ela morava no sítio localizado na Serra 

Verde. Que a autora morou por 13 anos no sítio. Que após divorciar do 

marido foi morar sítio do pai. Que após o pai falecer continua morando no 

sítio. Que a renda dela depende do sítio. Que possuí uma casa na cidade, 

mas ainda cuida do sítio. Que a autora faz de tudo no sítio, planta roça, 

serviços gerais, cuida de animais pequenos. Que já viu a autora 

trabalhando no campo. Que a autora não possuía empregados, nem 

maquinários, é braçal. Que o sítio onde ela mora fica a 3 km da cidade. 

Que não possui veículos.” (SIC) Edson Lazari. “Que conheceu a autora no 

Paraná, na gleba Palmital. Que plantavam algodão, café, e criavam gado. 

Que após separar do marido, a autora continuou trabalhando na roça. Que 

já morou no sítio do pai. Que lá exercia atividade de lavoura. Que tem uma 

casa na cidade onde as filhas moram. Que após o pai falecer continuou 

morando e trabalhando no sítio dele. Que até hoje trabalha e cuida desse 

sítio. A renda da autora advém desse sítio, onde cuidam de lavoura, plantio 

de café e outros.” (SIC) Rute Landi de Souza da Silveira. Insta salientar 

que “a oitiva de testemunha como informante não retira a validade e 

licitude da aludida prova, cabendo ao julgador avaliar com prudência a 

credibilidade do relato colhido” (TJ-PR - AI: 5207354 PR 0520735-4, 

Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 29/10/2008, 18ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ: 7748). Nesse contexto, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 
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perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas/informantes, 

ouvidas em juízo, informaram que a autora por muito tempo morou e 

trabalhou no sítio, zona rural, exercendo atividade rural, sendo que estas 

atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, não 

possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de empregados, 

exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide 

da autora era rural e em regime de economia familiar. De acordo com o que 

dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Destarte, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade a Sra. Lourdes Cidram, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(15/12/2017), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Lourdes Cidram. 

FILIAÇÃO Lucia Bellucci Cidram. REGISTRO GERAL (RG) 0.439.927-7. 

SSP/SP. CPF/MF 807.508.341-53. DATA DE NASCIMENTO 11/08/1961. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA DO INÍCIO 

DO BENEFÍCIO (DIB) 15/12/2017 – data do requerimento administrativo. 

Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

DECLARO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000368-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

DARCI SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000368-55.2018.8.11.0009. AUTOR: DARCI 

SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Darci Soares da Silva ajuizou “Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos 

necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. 

Ao ID 12322655, recebida a inicial, momento em que fora determinado a 

citação do requerido, bem como designada audiência de instrução e 

julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 

13504073, alegando, em síntese, que a autora não preenche os requisitos 

necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugna pela 

improcedência da ação. Entre um ato e outro, realizada audiência de 

instrução e julgamento, ao ID 14175455, sendo ouvidas as testemunhas 

presentes e apresentado remissivas à inicial pela parte autora, pugnando 

pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que, se reconhecido o direito do autor será a partir de 2017, 

não havendo que se falar em quinquênio. Assim, estando devidamente 

instruído o feito e não havendo mais preliminares a serem decididas, 

passo ao julgamento do mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a parte 

autora pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de 

todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de 

segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o 

conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A requerente, 

nascida em 29/04/1956, atingiu a idade mínima necessária para se 

aposentar no ano de 2011, cabendo-lhe ainda demonstrar por início de 

prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo exercício de 

atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente ainda 

demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de segurada 

especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que completou a 

idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o pedido de 

benefício houver sido formulado após a cessação da atividade rural (AC 

nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha 

(conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, 

da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá 

efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 
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corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) 

Certidão de Casamento lavrado no ano de 1990, onde consta como 

lavrador a profissão do esposo da autora (ID 11856224, pág. 1); b) Notas 

Fiscais de venda de produtos agrícolas, em nome do esposo da autora Sr. 

José Bernardo da Silva, no ano de 1992 a 2005 (IDs 11856224, pág. 2 a 5 

e 11856271, pág. 1 a 4); c) Cópia do indeferimento do pedido na via 

administrativa (ID 11856306, pág. 1), entre outros. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmou o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece a 

autora há 30 anos. Que conheceu no sítio, na Comunidade Santo Rei. Que 

já viu a autora trabalhando juntamente com o esposo na lida do campo. 

Que plantava no sítio arroz, feijão, milho, criavam galinhas, vacas leiteiras, 

porquinhos. Que a autora foi morar na Comunidade Cambára e algum 

tempo depois foram para Comunidade Veraneio, em seguida venderam o 

sítio e foram morar na cidade devido problemas de saúde da autora e 

devido não aguentar mais trabalhar. Que não possuíam empregados nem 

maquinários, era braçal. Que só possui uma casa pequena na cidade. Que 

não tem veículos. Que sempre dependeu da renda do sítio para 

sobreviver.” (SIC) Ana Rafalski de Carvalho. “Que conhece a autora há 

muito tempo, desde 1966, onde residiam em Cordélia/PR. Que moravam no 

sítio com os pais. Que plantavam arroz, feijão, milho, algodão. Que não 

tinha empregados nem maquinários. Que a testemunha veio depois que a 

autora para o Mato Grosso, no ano de 1981. Que viu a autora trabalhando 

no campo tanto no Paraná como no Mato Grosso. Que moravam na 

Comunidade Cambará e logo se mudaram para a Comunidade Veraneio, 

ambos zona rural. Que atualmente a autora mora em Colíder/MT para tratar 

da saúde. Que em Colíder cuidava de galinhas, porcos e vacas leiteiras.” 

(SIC) Francisco Cabral da Silva. Nesse contexto, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas ouvidas em 

juízo informaram que a autora por muito tempo morou e trabalhou no sítio, 

zona rural, exercendo atividade rural, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, não possuindo qualquer 

maquinário agrícola ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de 

forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade a Sra. Darci Soares da Silva, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (09/10/2017), devidamente 

atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução 

Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para implantação do 

benefício: NOME COMPLETO Darci Soares da Silva. FILIAÇÃO Salvina 

Cunha Soares. REGISTRO GERAL (RG) 26.242.044-2. SSP/PR. CPF/MF 

023.030.74-85. DATA DE NASCIMENTO 29/04/1956. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 09/10/2017 – data do requerimento administrativo. Declaro 

a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

DECLARO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 
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juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57408 Nr: 1691-59.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE CIRINI MIGUEL SAUGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1691-59.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57408.

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 215, compulsando os autos, verifica-se que 

a execução da sentença foi proposta sem antes o exequente observar a 

parte final da sentença exequenda, a saber, deixou de requerer a 

habilitação dos herdeiros da autora ora falecida. Razão pela qual, em 

tempo, chamo o feito à ordem para, na forma do art. 313, §§ 1 e 2, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil, DETERMINAR:

1 – a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de trinta (30) dias, para 

que seja providenciada a substituição processual do espólio ou dos 

sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do 

Estatuto Adjetivo Civil.

2 – INTIME-SE o(a) advogado(a) constituído(a) nos autos acerca da 

presente decisão e para que, querendo, promova a substituição da parte 

falecida, Cleonice Cirini Miguel Saugo, por seu espólio ou sucessores no 

prazo de dez (10) dias, inclusive, regularizando a representação 

processual.

3 – Aportando aos autos, pedido de habilitação, desde já, nos termos do 

art. 690, do CPC/2015, CITE-SE a parte demandada para se pronunciar em 

5 (cinco) dias.

4 – Caso decorra o prazo dos itens 1 e 2, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder, 19 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114295 Nr: 3073-43.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DAMIÃO AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍNTIA LAUREANO LEME - 

OAB:6907-0

 Autos n°. 3073-43.2018.811.0009 – Código n°. 114295

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 26 de março de 

2019, às 13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao juízo deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 03 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114294 Nr: 3072-58.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Frigeri - OAB:12736/MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 Autos n°. 3072-58.2018.811.0009 – Código n°. 114294

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 26 de março de 

2019, às 14h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao juízo deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 03 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114428 Nr: 3145-30.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3145-30.2018.811.0009 – Código nº. 114428

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 10 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114413 Nr: 3137-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 
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DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos n°. 3137-53.2018.811.0009 – Código n°. 114413

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 19 de março de 

2019, às 13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao juízo deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 11 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 2598-87.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335

 Autos nº. 2598-87.2018.811.0009 – Código nº. 113546

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

Vilmar da Silva Baptista (fls. 62/64).

Instado a manifestar-se o Ministério Público opinou pelo indeferimento (fls. 

70/75).

Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem.

Em que pese às razões expostas pela defesa do indiciado, o pedido deve 

ser indeferido, pois, verifica-se que a base fática sobre a qual se 

debruçaram os fundamentos que deram azo à decretação da segregação 

cautelar, até o presente momento manteve-se íntegra, sem quê se 

operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático 

subsequente, tal como arguido pelo Ministério Público em sua 

manifestação, estando bem delineados no decisum que a decretou, 

revelando-se desnecessário repeti-los novamente nesta ocasião.

À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Vilmar da 

Silva Baptista.

No entanto, diante do pedido ministerial de apenas intimar a vítima para 

informar da necessidade da manutenção da prisão preventiva, entendo 

pertinente, porém, designar audiência somente com a vítima para colher 

sua manifestação.

Deste modo, DESIGNO audiência para o dia 19 de Outubro de 2018 às 

15:00. INTIME-se a vítima e ciência ao MP e a Defesa.

Por fim, quanto à intimação da autoridade policial, INDEFIRO o pedido 

ministerial, visto que é sabido que o Ministério Público é órgão fiscalizatório 

da atividade policial, e que o tramite dos inquéritos opera-se entre a policia 

e ministério público, podendo, assim, a parquet tomar as medidas 

pertinentes.

Colíder/MT, 15 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 430-49.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 430-49.2017.811.0009 – Código nº. 103780

Despacho

Vistos, etc.

 1) Considerando a interposição do recurso de apelação de fl. 119 pelo 

acusado, ABRA-SE vista a defesa para que apresente as devidas razões 

recursais no prazo legal.

2) Após, INTIME-SE o Ministério Público para que ofereça contrarrazões no 

prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 11 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 269-39.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ANGELO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição de carta precatória para a 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT com a finalidade de inquirição da 

testemunha Leandro Rodrigo Preis Beock.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101021 Nr: 19171-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n. 19171-48.2011.811.0042 – Código n. 101021

Despacho

Vistos, etc.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 452/453, tendo em vista que, conforme dicção 

do art. 222, §2º, do CPP, findo o prazo marcado na precatória expedida 

para inquirição de testemunha, poderá realizar-se o julgamento, sem 

prejuízo de, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, ser junta aos 

autos.

Ademais, conforme fls. 475/477, a testemunha Usias Isidoro da Silva 

sequer foi encontrada no endereço informado nos autos, de maneira que 

a missiva foi devolvida ao Juízo sem cumprimento. E a testemunha 

remanescente, como dito à fl. 438, expirou o prazo de cumprimento da 

missiva, razão pela qual não há óbice ao julgamento.

Anoto, ainda, que a decisão de fl. 438 já constou determinação neste 

sentido. Assim, TORNE os autos à defesa para as derradeiras alegações.

2. Quanto aos pedidos de fls. 461/462 e 465/466, acolho-os, 

excepcionalmente, eis que comprovado documentalmente. Assim, 

REGOVO as multas aplicadas e, por conseguinte, a determinação de 

extração de cópias para autoridade policial para apuração de eventual 

crime.

Na eventualidade de já tiver sido remetidas as cópias, OFICIE-SE ao 

delegado informando desta decisão.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 15 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113173 Nr: 2395-28.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS WILLIANS PORTAO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:222938
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 Autos n°. 2395-28.2018.811.0009 – Código n°. 113173

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 24 de outubro de 

2018, às 17h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao juízo deprecante.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108835 Nr: 3731-04.2017.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS, VRDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3731-04.2017.811.0009 – Código nº. 108835

Despacho.

Vistos, etc.

1. INTIME-SE a autoridade policial para que apresente o relatório da 

investigação no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, com ou sem relatório, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 15 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 3813-35.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, VANDERLEI 

RAMOS DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3813-35.2017.811.0009 – Código nº. 108957

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em 

seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme 

certidão de fl. 178.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 15 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE BARBARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001191-29.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARTE REQUERENTE: 

Nome: JANETE BARBARA DOS SANTOS PARTE REQUERIDA: VIVO S.A. 

FINALIDADE: Intimar a parte requerente, através do advogado legalmente 

constituído nos autos, por todo o teor da contestação e documentos de id. 

1573937 e seguintes, para, querendo pugnar o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 16/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DAMIÃO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000788-60.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: BOSSA DROGARIA LTDA - ME POLO PASSIVO: Nome: CICERO 

DAMIÃO DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para Data: 

22/01/2019 Hora: 16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 16 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001063-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR WILL (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001007-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA NOVINSKI (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 
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selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001028-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE JESUS DE BALDI (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ISFER (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASTO APARECIDO HENRIQUE (RÉU)

ERALDO BENJAMIN PELUSO (RÉU)

ARMANDO MARTINS (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que os requeridos não foram 

citados, razão pela qual intimo o requerente para que se manifeste 

informando novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000874-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CIDENI ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

ELIAS MALEK HANNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

DANIEL DE ANDRADE CASTANHO - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

(IMPETRADO)

POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE OUTUBRO-MT/RO) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000348-50.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE PERON LUCKEMEYER (IMPETRANTE)

ELIAS MALEK HANNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (POSTO FISCAL XII DE OUTUBRO) 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000247-13.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (RÉU)

MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO (RÉU)

JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO (RÉU)

RODRIGO MOURA DE VARGAS (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001125-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON NUNES DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOGIVAL MOTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001125-35.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AILSON NUNES DA ROSA REQUERIDO: DOGIVAL MOTA 

DA SILVA Vistos. Cumpra-se na forma requerida, servindo a presente 

Carta Precatória como mandado. Expeça-se o necessário. Após, devolva 

com nossas homenagens. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001116-73.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

EDILSON JOSE DE JESUS Vistos. Cite-se o executado para, no prazo de 3 

(três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 

CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 
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penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

JOSE LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000652-49.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE LOPES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL OCORRÊNCIAS Declarada aberta a audiência com as 

formalidades legais foi realizada a solenidade. DELIBERAÇÕES 1. 

Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais. 2 . P.I.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000588-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

DARA FELIX CORREIA (REQUERENTE)

YURI SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000588-39.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: DENIS CELESTINO DA SILVA, DARA FELIX CORREIA 

Vistos. Colha-se parecer ministerial. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22054 Nr: 3073-49.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA LEONEL MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para informar os dados bancários corretos 

para liberação do alvará em nome de Zilda Leonel Machado, no prazo de 

15 (quinze)dias, sendo que já foram expedidos dois alvarás e ambos 

foram cancelados com a seguinte mensagem: "Inconsistência nos dados 

bancários fornecidos para crédito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104784 Nr: 3003-46.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINOMAR MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado a parte autora para se 

manifestar acerca dos documentos juntados nos autos, na Ref: 61, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2289-33.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERFERSON GOMES DA SILVA, SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB - LEASING S.A - ARRNDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B, SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito initmando a parte 

executada (BB Leasing) para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, com relação a petição de fls. 292/293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1414 Nr: 1220-05.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) 2 – Trata-se de pedido de penhora online em que a parte 

adversa ainda não adimpliu o crédito devido. Deve ser consignado que o 

artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora online e, 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora. Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não 

indique bens, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, 

sem que a parte se manifeste, determino o arquivamento dos autos. 3 – No 

que tange o pedido de extinção do feito em razão do abandono, tenho que 

não merece prosperar, uma vez que o Código De Processo Civil, em seu 

art. 921, prevê a suspensão da execução acaso não localizados bens 

passíveis à penhora. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 3548 Nr: 477-68.2001.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA CEREALISTA, JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de A. Sousa - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Estado de Mato Grosso, qualificado nos autos, interpõe 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão retro vez que, segundo o 

embargante, este juízo teria incidido em erro material vez que teria sido 

desconsiderado o fato de que o exequente não teria sido intimado do 

despacho de fls. 81. (...) Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese 
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contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos presentes embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Ciência à 

fazenda pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31577 Nr: 2612-72.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a avaliação realizada pelo oficial 

de justiça foi juntada às fls. 100/101 dos autos e às fls. 104 não houve 

impugnação por parte do exequente, sendo que às fls. 106/120 o 

executado impugnou a referida avaliação.

Intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 

dias, acerca da impugnação juntada pela parte executada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32222 Nr: 409-06.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:OAB/MT 21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:MT/8.521, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos. (...) A perita nomeada deverá ser intimada da presente nomeação 

por e-mail (eliane@alencarassociados.com.br). Nos termos do artigo 465, 

parágrafo 1º, do CPC as partes devem em 15 dias, a contar da intimação 

da publicação da presente decisão, indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos. Deve ainda o banco depositar os honorários periciais 

no referido prazo de 15 dias. Decorrido este prazo de 15 dias sem 

pagamento, será realizada penhora on line no CNPJ do banco, nos termos 

do artigo 139 IV do CPC, afinal cabe ao juízo determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial. Decorrido o prazo do artigo 

465, parágrafo 1º, do CPC INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, 

eventualmente apresentados, e para que seja designada data para a 

realização da perícia, com antecedência de 30 dias a fim de que eventuais 

assistentes técnicos possam acompanhar os trabalhos, caso tenham 

interesse. Atente-se a senhora perita a eventuais quesitos anteriormente 

apresentados. Com a designação de data para a perícia deve ser liberado 

à perita 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, sendo que os 

outros 50% serão liberados ao final. Para realização do laudo a perita 

deve verificar se todos os documentos necessários para a perícia já se 

encontram nos autos e caso a resposta seja negativa deverá se 

manifestar informando a respeito. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de realização da 

perícia. Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 c/c artigo 509, ambos do CPC. Após, conclusos para 

decisão. P. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI AZEREDO DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000899-30.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): IVANI AZEREDO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão de auxílio 

doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela provisória ajuizada por Ivani Azeredo Da Silva em desfavor do 

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS. A decisão inicial determinou 

que a autora emendasse a inicial para juntar nos autos documento que 

comprove a carência para concessão do beneficio pleiteado. Consoante 

certidão retro, decorreu o prazo para emenda da inicial. Decido. Tendo em 

vista que o autor não cumpriu a diligencias determinada, aplico o artigo 

321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a 

petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. 

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P. R. I. C. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001124-50.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

YURI SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

ADILSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001124-50.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIZABETH MARINGUES DA SILVA, ADILSON DA SILVA 

SOUZA Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS ou outro documento 

capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as 

devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou 

sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001014-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (ORDENANTE)

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO (ADVOGADO(A))

NATHALIA DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ZULEIDA BENTO PINTON (ORDENADO)

JOAO BENTO JUNIOR (ORDENADO)

FRANCISCA AMELIA ALVES (ORDENADO)

JOAO BENTO NETO (ORDENADO)

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada a comprovar nos autos o recolhimento do 

valor correspondente à diligência a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, a 

saber: "Um Mandado de Citação em face do Sr. João Bento Júnior, situado 

na Avenida Confap, Nº 3.465, Centro, Comodoro-MT, CEP: 78.310-000".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122457 Nr: 3129-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 
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CORREA - OAB:23.071-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Homologo a desistência da testemunha Alyson Cleiton Ramos.

Declaro encerrada a instrução abrindo-se vistas às partes para 

apresentação de alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84429 Nr: 480-95.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO KACHOBOSKI, LUCIANE RIBEIRO BATISTA, 

YGOR RIBEIRO KACHOBOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINI ELETROMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Tendo em vista a juntada das alegações finais pelo autor na ref: 76, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para, no prazo de 15 dias, apresentar as suas alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37572 Nr: 2271-75.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON PEREIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - OAB:8834, SÉRGIO 

ANTÔNIO ROSA - OAB:4153/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099

 Ficam as partes intimadas da redesignação de perícia, a qual ficou 

aprazada para sete de dezembro de dois mil e dezoito, treze horas e vinte 

minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18507 Nr: 3107-58.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, SIPCAM 

AGRO S/A, BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:55730, EDIR LUCIANO MARTINS NANZANO JUNIOR - 

OAB:8688-MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097, LUIS 

ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS 46.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência do Mandado de Penhora 

- Avaliação - Intimação, deferido nas fls.: 323 e cumprido nas fls.: 330/340 

dos autos em epígrafe; bem como, se assim desejar, apresente 

manifestação dentro do prazo legal.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-93.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

MARCELO JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a r. sentença prolatada no feito, impulsiono o presente 

autos com a finalidade de intimar as partes para que tenham ciência 

daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo legal, seja certificado o 

trânsito em julgado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-85.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

DAIR DOS SANTOS COQUEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. (REQUERIDO)

THIAGO FERRARI TURRA (ADVOGADO(A))

BRUNA ANGELICA FERREIRA SALVATICO (ADVOGADO(A))

RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010008-85.2014.8.11.0046. REQUERENTE: DAIR DOS SANTOS 

COQUEIRO REQUERIDO: J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Vistos. 

Dispensado o relatório. Fundamento e decido. A teor do que dispõe o art. 

344 e ss. do CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. (destaquei). [...] Art. 346. Os prazos contra o revel 

que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato 

decisório no órgão oficial Parágrafo único. O revel poderá intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 

No caso, o réu foi citado do teor da presente demanda em 30 de junho de 

2014, tendo a sentença sido homologada por este juízo em 10 de 

novembro de 2014. É cediço acerca da desnecessidade de intimação do 

réu revel sem advogado constituído nos autos, nos termos do artigo 

supracitado, ocasião em que este poderá intervir no processo, todavia o 

receberá no estado em que se encontrar. Verifico que a serventia deste 

juízo expediu mandado de intimação para cumprimento da sentença, o qual 

ocorreu em 05/05/2015. Verifico que os patronos do requerido solicitaram 

habilitação nos autos apenas em 10/07/2015. Portanto, a sentença 

prolatada nos autos não padece de nulidade e tampouco o mandado de 

intimação para cumprimento de sentença. Desta feita, REJEITO o pedido de 

nulidade arguindo pelo requerido. Intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-70.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

EDMILSON RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010192-70.2016.8.11.0046. REQUERENTE: EDMILSON RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS. 1) Certifique o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito. 2) Retifique-se no 

sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante. 4) Cientifique-se o devedor que, 
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transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião 

já apresentar cálculo atualizado e CPF/CNPJ do executado. 6) Intime-se a 

parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-06.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

STELA COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LOURENCO MARTINS CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010054-06.2016.8.11.0046. REQUERENTE: STELA COMERCIO DE 

FLORES E PRESENTES LTDA - ME REQUERIDO: WILSON LOURENCO 

MARTINS CORREA VISTOS. Defiro o pedido formulado pela parte 

requerente de suspensão dos presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, com vistas à tentativa de localização do novo endereço da 

parte requerida. Cientifique-se a parte autora de que a ausência de 

manifestação no prazo antes deferido ensejará na extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-32.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUZINEIDE DA COSTA 85727830320 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010104-32.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

REQUERIDO: ANTONIA LUZINEIDE DA COSTA 85727830320 VISTOS. 1) 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já 

não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias e na ocasião já apresentar cálculo atualizado e CPF/CNPJ do 

executado. 6) Intime-se a parte vencida para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-13.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000107-13.2017.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

OTAVIANO RODRIGUES DA SILVA Vistos. Atento aos autos, DETERMINO 

que o requerente/exequente emende o pedido de cumprimento de 

sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, para o fim de: 1) Excluir a multa de 

10% considerando que o requerido ainda não foi intimado a cumprir a 

sentença. Cientifique-se na oportunidade o autor/exequente que o não 

cumprimento no prazo acima estabelecido acarretará no arquivamento dos 

autos. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA BICUDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000825-73.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: MARIA JOSE PEREIRA DE 

OLIVEIRA BICUDO EXECUTADO: CARLOS ROSA NETO Vistos. Determino 

que seja procedida a intimação da parte exequente em 05 (cinco dias), 

para, caso queira, manifeste nos autos se renuncia ao valor excedente 

que busca o adimplemento, considerando que o juizado especial é 

aplicável apenas para as causas de até 40 salários mínimos. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-53.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE ZANON NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000169-53.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: GIOVANE ZANON NETO VISTOS. 1) Certifique 

o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o 

tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já 

se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de 

seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo 

de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando 

o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião 

já apresentar cálculo atualizado e CPF/CNPJ do executado. 6) Intime-se a 

parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 376 de 734



ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 108/2018/DF

 O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito Diretor do Foro Em 

Substituição Legal da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Rita de Cássia Spanevello Álvares, 

matrícula 7812, Distribuidora Judicial Efetiva desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de usufruto de folga compensatória, 

no dia 05/10/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Claudinéia de França Feitosa Silva Tavares, 

matrícula n. 8721, Auxiliar Judiciário Efetiva desta Comarca, para exercer 

a Função de Distribuidora Judicial Substituta em Substituição Legal, no dia 

05/10/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 11 de outubro de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 Em Substituição Legal

Edital

 EDITAL N.º 015/18/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício 

Simioni da Silva - Juiz de Direito Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca de Jaciara/MT, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com 

o disposto no Edital n.º 008/2018, torna público o resultado do processo 

seletivo para credenciamento e formação de cadastro de reserva de 

Conciliador desta Comarca:

* O Edital Nº 015/18/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002077-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. V. (ADVOGADO(A))

L. A. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. R. P. (REQUERIDO)

F. R. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 19345 Nr: 833-98.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA COSTA AMARAL - 

OAB:, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3958

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 111254 Nr: 1758-74.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA FERRAZ DA GAMA - ME, REGINA 

FERRAZ DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 84768 Nr: 4575-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR KANIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/Exequente, para no prazo legal, retirar o Edital de 

Citação/Intimação do Requerido/Executado, providenciando a publicação 

na forma da lei e comprovando-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 32748 Nr: 317-39.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JOSÉ VIEIRA-ME, VALDEMAR 

JOSÉ VIEIRA, MARIA DE LOURDES MAIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 48400 Nr: 42-22.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, EDIMAR 

MARTINS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos
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 Cod. Proc.: 89876 Nr: 1304-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o AR retro, visto 

que recebido por pessoa alheia aos autos, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 102038 Nr: 7054-14.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS INÁCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 4894-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADIÔNIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100144 Nr: 6223-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MORAES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66648 Nr: 1695-54.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MIRANDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o presente feito já foi suspenso em 

duas ocasiões, conforme se nota nas decisões de ref. 24 e 58.

Portanto, ante os reiterados pedidos de suspensão, indefiro o pedido 

formulado à ref. 69.

Sendo assim, intime-se o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da possibilidade da conversão do feito em ação 

executiva, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72302 Nr: 12657-39.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial, acostada à Ref: 79, 

INTIME-SE a Sra. Perita para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme o artigo 477, §2º, I da Lei Processual.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59870 Nr: 3237-44.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SANTOS DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos (Ref: 

127), por tempestivos (Ref. 128), e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, 

para sanar o erro material apontado no decisum de Ref: 46 e fazer 

constar o seguinte:

“CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária no 

valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro (25.07.2014) e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida (Súmula 426, STJ).”

No mais, persiste a decisão de Ref: 123 tal como foi lançada.

Publique-se. Intimem-se e arquivem-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 2294-56.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanna Heck Borges 

Fonseca - OAB:298.292 - SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 49002 Nr: 710-90.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO OLTRAMARI GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029 - SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 3819 Nr: 7-34.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT, MARIA JOSEPHA PERES 

BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000501-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS TEIXEIRA FAUSTINO (AUTOR(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo 

legal, manifestarem-se acerca do laudo pericial e requererem o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001767-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCISCO (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

INES MARTINS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001767-19.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: INES MARTINS DE ARAUJO, FERNANDO FRANCISCO 

VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Divórcio Consensual ajuizada por Inês 

Martins de Araújo e Fernando Francisco, aduzindo, em síntese, que 

contraíram matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens no ano 

de 2004, e da união adveio o nascimento dos filhos menores Penélope de 

Araújo Francisco e Igor de Araújo Francisco. Com a inicial acostaram 

documentos. O Ministério Público manifestou-se favorável aos pedidos, eis 

que preservados os interesses dos filhos menores (ID 15606825). Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. A Emenda Constitucional n. 66/2010 inovou o tratamento jurídico 

do divórcio, não mais exigindo a prévia separação judicial e o transcurso 

de 01 (um) ano como conditio sine quo non para o decreto do divórcio, 

nem tampouco a separação de fato por 02 (dois) anos, ex vi do disposto 

no art. 226, § 6º, verbis: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio.” Conforme se infere, a Emenda Constitucional n. 

66/2010 desburocratizou os procedimentos que atualmente retardavam o 

divórcio. Não mais é preciso comprovar a separação judicial de 01 (um) 

ano para possibilitar a sua conversão em divórcio, nem tampouco a 

separação de fato de 02 (dois) anos para o pleito do divórcio direto, mas 

sim, basta tão somente a vontade das partes em querer cessar a 

sociedade conjugal, pleiteando assim o divórcio direto, o que permite 

novos casamentos para os recém-separados. Outrossim, o Ministério 

Público manifestou-se favorável aos pedidos contidos na exordial, uma 

vez resguardados os interesses dos filhos menores. Diante do exposto, e 

por tudo mais que dos autos constam, em consonância com o parecer do 

Ministério Público e, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelos requerentes, para o fim de 

decretar o DIVÓRCIO do casal Inês Martins de Araújo e Fernando 

Francisco, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial, 

HomologANDO para que surtam os efeitos legais, o acordo das partes. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito. Certificado o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para registro no cartório 

competente (art. 734, § 3º do NCPC). Remetam-se os autos à central de 

Arrecadação e Arquivamento e, após, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 8 

de outubro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001195-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

IRANI RIBEIRO LOUBACK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, impugnar a contestação e manifestar-se 

acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000974-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

IDIENE MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para, querendo, 

no prazo legal, apresentar impugnação e manifestar-se acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez), manifestar-se acerca da informação da perita.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10659 Nr: 1210-11.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DOS REPRESENTANTES COMERCIAS 

DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MANCUSO & CIA LTDA-ME., 

ROBERTO MANCUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:MT 3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 610 Nr: 60-68.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DOS REPRESENTANTES COMERCIAS 

DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DEMETRO DOS SANTOS-ME., 

AMILTON DEMETRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:MT 3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 6201 Nr: 255-48.2000.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Paris Silverio 

- OAB:92271/SP, Danilo Mastrangelo Tomazeti - OAB:204263, 

Gleison Mazoni - OAB:286.155/SP, VALDEMIR DA SILVA PINTO - 

OAB:115567/SP

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação interposto pela parte 

requerente às fls. 294/304 foi protocolado no prazo legal. Certifico ainda 

que, faço expedir intimação ao requerido, para querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16077 Nr: 567-48.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTANA 

- OAB:8.879-A, Euricles Mario da Silva Júnior - OAB:11.965, RICARDO 

JOÃO ZANATA - OAB:8360, TAILISE MANIA LORDANI - 

OAB:10285/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 Processo nº. 567-48.2005.811.0010

Código nº. 16077

Exequente: Miriam Mattioni

Executado: Oros – Organização Razão Social

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 4.081/4.082.

Procedi a baixa da restrição levada a termo à fl. 4080.

Assim, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52112 Nr: 683-73.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NELSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 683-73.2013.811.0010

Código nº. 52112

Exequente: José Nelson Rodrigues dos Santos

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

Compulsando os autos verifico o requerido apresentou proposta de 

acordo buscando extinguir a demanda (fl. 80), proposta aceita pelo autor e 

homologada na decisão de fls. 89/90.

Desta feita, expeça-se a competente guia de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), conforme postulado às fls. 97/98.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação quanto ao pagamento.

Disponibilizados os créditos, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta bancária para 

transferência dos valores.

Em seguida, sem a necessidade de nova determinação, expeça-se o 

competente Alvará de Levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 28 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50032 Nr: 1824-64.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA HOENNICKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT, 
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PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Processo nº 1824-64.2012.811.0010

Código nº 50032

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos moldes do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 02 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14320 Nr: 1057-07.2004.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBOSA SOARES, JOANITA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO CARMO DE OLIVEIRA FILHO, 

MARCO ANTONIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B, JOSE NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO 

- OAB:3188 -MT

 Nessa toada, é o dispositivo da decisão, verbis: “(...) Isto posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos consignados na peça de 

ingresso, para condenar os Requeridos ao pagamento a título de 

indenização por dano moral a Autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), já considerada a redução proporcional em razão da concorrência 

de culpas, devendo cada demandado arcar com a metade deste valor, 

corrigidos monetariamente com incidência a partir desta decisão, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento), a partir do evento, nos termos 

da Sumula 54 do STJ, bem como ao pagamento de uma pensão 

correspondente a 2/3 (dois terços) de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, desde a data do evento, até a data em que a vítima 

completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, acrescidos de correção 

monetária e juros moratórios de 6% (seis por cento) ano, devidos a partir 

da data do evento danoso, na forma da Sumula 54 do STJ (...)”.Com efeito, 

se não houve condenação dos requeridos de forma solidária, mas sim de 

individual, não há que se efetuar cálculo aritmético unitário para o fim de 

dar início à fase de cumprimento de sentença, conforme encontrado nos 

autos.Portanto, nesse ponto, é de se acolher a presente exceção de 

executividade para determinar que o exequente elabore novo cálculo do 

crédito exequendo em conformidade ao comando sentencial, observando, 

inclusive, o valor base do pagamento da pensão correspondente a 2/3 

(dois terços) de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo e sua devida 

correção.Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE 

EXECUTIVIDADE de fls. 253/257 na forma da fundamentação 

supra.Prossiga-se a execução.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 05 de 

outubro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52454 Nr: 1033-61.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a impugnação à execução foi protocolada dentro 

do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da parte 

autora para se manifestar acerca da impugnação. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53747 Nr: 2262-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:RJ 118.948, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, 

NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B, RAFAEL WERNECK COTTA - 

OAB:167373 RJ, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 "VISTOS ETC, Martelli Transportes Ltda manejou “Cumprimento de 

Sentença” em face de Fernando Tocchetto e Cia Ltda, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. As partes noticiaram a formulação de acordo 

postulando por sua homologação judicial, bem como, a extinção do feito 

tendo em vista a quitação da obrigação por parte da executada (fls. 

533/536). É o necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que as 

partes são capazes e devidamente representadas, estando cumpridas 

todas as formalidades, não havendo, pois, óbice à pretensão das partes. 

Diante do exposto, nos temos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o presente acordo de fls. 533/536 para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, bem como, considerando 

cumprimento do acordo pela executada, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 924, inciso II, do 

mesmo Codex. Custas e honorários nos termos do acordo. Transitado em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se. Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva- Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111226 Nr: 1734-46.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1734-46.2018.811.0010

Código 111226

Exequente: Município de Jaciara/MT

Executado (a): Marlucia Silva de Souza

VISTOS ETC,

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Jaciara/MT em 

face de Marlucia Silva de Souza, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte exequente informou à ref. 9 a quitação do débito tributário, 
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postulando a extinção do feito.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que o exequente informou a quitação do 

crédito exequendo (ref. 9), almejando, nesse sentido, a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 

924, inciso II, e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais.

Diante da renúncia expressa do prazo recursal pelo exequente, 

certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 08 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 119810 Nr: 5545-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDOALDO RODRIGUES MOREIRA, MARIA HELENA 

PINHEIRO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5545-14.2018.811.0010

Código: 119810

VISTOS ETC,

Considerando a possível ilegitimidade ativa dos autores para o ajuizamento 

de “embargos de terceiro” no presente caso, bem como a igualdade de 

partes, pedido e causa de pedir com os autos dos “embargos à execução” 

nº 4584-73.2018.811.0010, intime-se a parte autora para que, nos termos 

do art. 10, do CPC, se manifeste no prazo no prazo de 05 (cinco) dias.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120554 Nr: 5914-08.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE 

JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTA ANUAL DOS JURADOS PARA O ANO 

DE 2019

PRAZO 20 DIAS

O(A) Doutor(a) Ednei Ferreira dos Santos, Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Comarca de Jaciara, na forma da lei etc. 

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando público que, neste Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca 

de Comarca de Jaciara, foram alistados para compor o Corpo de Jurados 

do ano de 2019, nos termos do art. 425 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

Lista de Jurados: ABDIEL LEAL- SERVIDOR MUNICIPAL; ADELAINE DE 

OLIVEIRA E SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL; DILSON COSTA FRANÇA- 

SERVIDOR MUNICIPAL; ADRIANA CASAROTTO FERNANDES DE MELLO- 

SERVIDOR MUNICIPAL; ADRIANA MANFORTE DA SILVA- SERVIDOR 

MUNICIPAL; ALCIONE GOMES DE SOUZA FRANCO- SERVIDOR 

MUNICIPAL; ANDREIA DA CRUZ- SERVIDOR MUNICIPAL; ANGELA 

APARECIDA CAMPOS- SERVIDOR MUNICIPAL; ANNA CAROLINA 

CARVALHO DE SOUZA FABIAN- SERVIDOR MUNICIPAL; CARMELIA 

ANDRADE PEREIRA- SERVIDOR MUNICIPAL; CARMEM ALESSANDRA 

SIQUEIRA DA COSTA-SERVIDOR MUNICIPAL; CATARINA BOM DESPACHO 

DA SILVA DE ALMEIDA- SERVIDOR MUNICIPAL; CELIA CRISTINA 

CAVALARI TABOSA-SERVIDOR MUNICIPAL; CLAUDECIO GONÇALVES 

DA SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL; CLAUDIANE ROBERTA GONÇALVES 

DA SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL;CLAUDIANO JAMBEIRO REBOUÇAS- 

BANCÁRIO (CEF); CLEIDILENE DE JESUS SOUSA- SERVIDOR MUNICIPAL; 

CRISTIANI FONSECA DOS SANTOS- SERVIDOR MUNICIPAL;DAIANE 

REGINA DE MOURA- SERVIDOR MUNICIPAL; DANIELLA COSTA DE 

OLIVEIRA-SERVIDOR MUNICIPAL; DILSELENA MARIA VALERIO-SERVIDOR 

MUNICIPAL; DOLVINO DA COSTA JUNIOR- AGROPECUARISTA; EDSON 

TAVARES DA SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL; ELAINE APARECIDA DA 

SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL; ELAINE SOARES DE LIMA- SERVIDOR 

MUNICIPAL; ELEUSA ATAIDE PASSOS DIAS- SERVIDOR MUNICIPAL; 

ELIANA BEATRIZ SCATOLIN- BANCÁRIO (CEF); ELIANE MEDIANEIRA DA 

SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL; ELIZETE LIRA CARVALHO DOS 

SANTOS-SERVIDOR MUNICIPAL; EMANUEL XAVIER DE OLIVEIRA- 

BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL); EVALDO REZENDE DUARTE- SERVIDOR 

MUNICIPAL; FABIANA SILVA FACCO- BANCÁRIO (CEF); FABIANO 

MARCOS CANCI- SERVIDOR MUNICIPAL; FABIO PEDROSO DA SILVA- 

SERVIDOR MUNICIPAL; FERNANDA PEREIRA DE ARAÚJO- SERVIDOR 

MUNICIPAL; FLAVIA CRISTINA DIAS LOPES DE SOUSA- SERVIDOR 

MUNICIPAL; FRANCISCO ANTONIO ANANIAS- BANCÁRIO (BANCO DO 

BRASIL); GABRIEL PAULINO DOS SANTOS- SERVIDOR MUNICIPAL; 

GILCENARA DE SOUZA ARAÚJO- SERVIDOR MUNICIPAL; GILLIARD 

BELTRÃO- BANCÁRIO (CEF); GISELE MATOS NOGUEIRA SANTOS- 

SERVIDOR MUNICIPAL; GISLAINE PEREIRA DIAS CONDE- BANCÁRIO 

(CEF); HEIDA LIDIANY PIRES DIAS - SERVIDOR MUNICIPAL; HELTON 

MILHOMEM GALINDO- SERVIDOR MUNICIPAL; IVETE CARVALHO DA 

ROCHA- SERVIDOR MUNICIPAL; IVONE DO CARMO COSTA- SERVIDOR 

MUNICIPAL; JACKSON SILVA BORGES- SERVIDOR MUNICIPAL; JAINE 

CLEIRE FERNANDES MOTA- SERVIDOR MUNICIPAL; JAQUELINE VALERIA 

PEREIRA RIGO- SERVIDOR MUNICIPAL; JAQUIELE THAYANE GADELHA- 

SERVIDOR MUNICIPAL; JEAN SALIM CUZINATO ALLI- SERVIDOR 

MUNICIPA; JESILAINE DA SILVA OLIVEIRA- SERVIDOR MUNICIPAL; 

JESSICA TEREZINHA FIALHO DOS SANTOS- SERVIDOR MUNICIPAL; 

JOÃO BATISTA LUIZ DOS SANTOS- BANCÁRIO (CEF); JOÃO PEDRO 

RICARDO DE ARRUDA- SERVIDOR MUNICIPAL; JOSÉ ANCHIETA PEREIRA 

DE LIMA- SERVIDOR MUNICIPAL; JOSÉ EDUARDO BARTUCCI- SERVIDOR 

MUNICIPAL; JOSÉ MORSCHEL- BANCÁRIO (CEF); JUNELENE ELISIA 

BATISTA DE MOURA- SERVIDOR MUNICIPAL; KAUE CARVALHO 

QUARTESMA- SERVIDOR MUNICIPAL; KEMERSON WEDLEY COSTA DA 

SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL; LARA DENISE DE MEDEIROS RODRIGUES- 

SERVIDOR MUNICIPAL; LEANDRA DINIZ FERREIRA DE 

OLIVEIRA-SERVIDOR MUNICIPAL; LEIVA ADRIANA MICHELATO 

MAXIMINO- SERVIDOR MUNICIPAL; LOUISLAINE NASCIMENTO BALDACIN- 

SERVIDOR MUNICIPAL; LUCIMERI APARECIDA DE OLIVEIRA- SERVIDOR 

MUNICIPAL; LUCINEIDE TABOSA- BANCÁRIO (CEF); LUIZ CARLOS DOS 

SANTOS- BANCÁRIO (CEF); MAGNO RAFAEL MIRANDA 

SANTOS-SERVIDOR MUNICIPAL; MAILSA COUTINHO ELIAS- SERVIDOR 

MUNICIPAL; MARIA ADRIANA DE ASSIS- SERVIDOR MUNICIPAL; MARIA 

DAS GRAÇAS DOS ANJOS- SERVIDOR MUNICIPAL; MARIA MADALENA 

DA CRUZ- SERVIDOR MUNICIPAL; MARILENE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA 

ARAÚJO- SERVIDOR MUNICIPAL; MARLY PEREIRA DA MOTA- SERVIDOR 

MUNICIPAL; NATALIA SILVA NERIS- SERVIDOR MUNICIPAL; NEUSA 

CAETANO DE ARAUJO- SERVIDOR MUNICIPAL; OZEIAS DOS SANTOS 

MOURA- SERVIDOR MUNICIPAL; PATRICIA FERREIRA DE ALMEIDA- 

SERVIDOR MUNICIPAL; PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA- SERVIDOR 

MUNICIPAL; PLINIO JOSÉ DOS REIS- CONTADOR; REBECA DIAS DA SILVA 

BORGES- SERVIDOR MUNICIPAL; REGINA LUIZ DA SILVA- SERVIDOR 

MUNICIPAL; ROSALINA APARECIDA DE SOUZA- SERVIDOR MUNICIPAL; 

ROSENI APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA- SERVIDOR MUNICIPAL; 

SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS JUNIOR- BANCÁRIO (CEF); SERGIO 

LUCIO DA SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL; SIDINEIA GUIMARÃES DOS 

SANTOS BRASILEIRO- SERVIDOR MUNICIPAL; SILVANA RIBEIRO ALVES- 
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SERVIDOR MUNICIPAL; SILVANO DE FRANÇA TABOSA- BANCÁRIO 

(CEF); SOLANGE MOREIRA MARTINS- SERVIDOR MUNICIPAL; SONIA 

MARIA DA SILVA- SERVIDOR MUNICIPAL; SOUZENI MARTINS DE SOUZA 

ROSA- SERVIDOR MUNICIPAL; TAMARA ANDRADE FAGUNDES- 

SERVIDOR MUNICIPAL; THIAGO CAVALCANTE SANTOS- SERVIDOR 

MUNICIPAL; TIERRE FELIPE MELLO MARTINS- SERVIDOR MUNICIPAL; 

VALDEMIR JOÃO MOREIRA DOS SANTOS- BANCÁRIO (CEF) ; VANESSA 

KELY DA SILVA MOREIRA- SERVIDOR MUNICIPAL; WELITON ALVES 

GARCIA- SERVIDOR MUNICIPAL; ZELIA VIEIRA DE CASTRO- SERVIDOR 

MUNICIPAL.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regina Helena 

Guaracho, digitei.

Jaciara, 15 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119853 Nr: 5566-87.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT, ROGERIO NAVES DA SILVA - OAB:13663/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) ERNANDES SOUZA PEREIRA para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça de ref. 16 e ref.17 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) 

informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Rogério 

Naves da Silva e Remi Cruz Borges.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 15 de outubro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45400 Nr: 277-23.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CLEUDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO CLEUDO ALVES, Filiação: 

Afonso Alves e Maria Aparecida Alves, data de nascimento: 01/08/1976, 

brasileiro(a), natural de Ibiara-PB, solteiro(a), serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do 

Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal na primeira 

fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR o acusado FRANCISCO 

CLEUDO ALVES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do 

artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inc. II do Código Penal. O 

acusado será definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal do 

Júri.Intimem-se pessoalmente o acusado, proceda com a intimação 

pessoal do membro do Ministério Público e da defesa do pronunciado, por 

força do art. 420, inc. I do Código de Processo Penal, destacando as 

modificações trazidas pela Lei nº. 11.689/2008.Na mesma oportunidade, 

nos termos do art. 422, intime o Ministério Público e a defesa do acusado 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem as testemunhas que 

irão depor em plenário, devendo ser no máximo 05 

(cinco).P.R.I.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 24 de maio de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS FARINE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO EVANGELISTA FERREIRA (AUTOR(A))

DENIS THOMAZ RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do ofício 

de id n. 15940996.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOEL RUSSI (REQUERENTE)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLOG SITE A BRONCA POPULAR (REQUERIDO)

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB: MT0008548A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ESSILENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/11/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CHAGAS LEAL (REQUERENTE)

EMERSON MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 70/2018-DF

 O Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e;

Considerando a Portaria nº 651/2007/DGTJ c.c. a Portaria nº 

754/2007/DGTJ;

 Considerando a Portaria nº 64/2018 que concedeu 3 (três) meses de 

Licença Prêmio, referente ao qüinqüênio 17.8.20 13 a 17.8.201 8 – DJE 

10339.

RESOLVE:

 Conceder a Servidora SELMA DA SILVA RAMOS, Matrícula nº 3224, 

Auxiliar Judiciária desta Comarca, 90 ( noventa) dias de usufruto de 

Licença-Prêmio, no período de 21/9 a 19/12/2018.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 15 de outubro de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 <<BR>

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000168-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

MARISTELA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

EDSON VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JURACI VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JAVA CATARINA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

ANDREIA VOLPATO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMALIA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JANETE MARIA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

RINALDO HIROYUKI HATAOKA (ADVOGADO(A))

JAIR VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Proceder a intimação da parte autora para providenciar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, para darmos 

prosseguimento ao presente feito. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43230 Nr: 341-72.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaime Jesus de Oliveira, Francinês de 

Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Proceder a intimação da parte autora acerca da petição acostada de fls. 

263/264, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10072 Nr: 36-50.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO & BUCCI LTDA, Luiz Carlos 

Bachega, Yvone Martins de Camargo e Bucci, Otavio Cesar Bucci, Jueine 

Paulo da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Vistos etc....É o relatório. Decido.HOMOLOGO a sub-rogação feita entre o 

Banco do Brasil S/A e Jueine Paulo da Mota e Vanda Arantes Mota pela 

quantia inicial descrita no instrumento de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta 

e um mil reais), devendo ser alterado na capa dos autos e no Sistema 

Apolo o polo ativo desta execução constando Jueine Paulo da Mota e 

Vanda Arantes Mota.Indefiro o pedido do Banco do Brasil S/A (fls. 287), 

eis que ao sub-rogar seu crédito não possui mais legitimidade e interesse 

para litigar no feito, devendo seus respectivos patronos serem excluídos 

do Sistema Apolo e Capa dos autos para futuras intimações.Atualiza-se 

os valores depositados na conta única pelos exequentes à título 

condicionante do pleito de adjudicação.Considerando as manifestações 

das partes envolvidas, bem como a divergência dos valores encontrados 

quando da avaliação do imóvel urbano a ser expropriado, bem como ante 

o decurso do tempo desde sua última avaliação, determino que NOVA 

AVALIAÇÃO seja realizada considerando a estrutura do imóvel, 

juntando-se fotos e auto de constatação para real dimensão.Com a 

avaliação digam as partes no prazo de 15 dias.Intimem-se ainda os 

exequentes para que apresentem cálculo atualizado do valor exequendo 

considerando o valor sub-rogado pelo instrumento homologado por este 

Juízo, bem como para que apresente a matricula atualizada do referido 

imóvel para análise do pedido de adjudicação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8318 Nr: 1996-31.2002.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Quintão Sampaio - 

OAB:5653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos etc.

Considerando a decisão de fls. 415, o alvará de fls. 416 e o cálculo de fls. 

417, nos termos do art. 10 do CPC, digam as partes no prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64124 Nr: 1478-21.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Amaral dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., Maria 

do Rosario Amaral Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477, Rafael Severo de Lemos - OAB:1963253

 Certifico, que a Decisão de habilitação dos herdeiros de fls. 55 transitou 

em julgado em 27/03/2018, não havendo manifestação contrária das 

partes.

 Ante o exposto, impulsiono à parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38936 Nr: 2959-58.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do (a) 

oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19237 Nr: 1699-82.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jurandir Barros de Carvalho, Jadir 

Barros de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Rodrigo Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do (a) 

oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75794 Nr: 112-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do (a) 

oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66743 Nr: 3516-06.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.G. Eletronics do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Fernando Rosenthal - OAB:OAB/SP 

146.730

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

275,58 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta Centavos) que foi 

condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$ 206,70 (50%) (Duzentos e Seis Reais e 

Setenta Centavos) e valor das taxas R$ 68,88 (50%) (Sessenta e Oito 

Reais e Oitenta e Oito Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001060-27.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (AUTOR(A))

A. A. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001060-27.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o 

nº 201170/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

12/11/2018, às 08hs00min. Certifico ainda que, foi designada a Mediadora 

VANDERLEIA SALETE MANTOVANI, portadora do CPF.: 667.576.301-68, 

Conta Corrente Nº 28.155-7, Agência Nº 2836-3, Banco do Brasil, no valor 

R$ 50,00 (cinquenta reais) à hora de Mediação/Conciliação, desde já 

estimando prazo razoável de 2 (duas) horas para realização da Sessão 

designada, cada parte deverá depositar 50% do valor arbitrado. Nos 

termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de 

origem para intimações de estilo a fim de que estes compareçam à Sessão 

de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 15 de outubro de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000442-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 385 de 734



1000442-82.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o 

nº 201173/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

29/11/2018 às 14hs00min Certifico ainda que, foi designado o Mediador 

JAIME MOREIRA DA SILVA, portador do CPF.: 681.122.469-04, Conta 

Corrente Nº 28774-1, Agência Nº 2836-3, Banco do Brasil, no valor R$ 

50,00 (cinquenta reais) à hora de Mediação/Conciliação, desde já 

estimando prazo razoável de 2 (duas) horas para realização da Sessão 

designada, cada parte deverá depositar 50% do valor arbitrado. Nos 

termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de 

origem para intimações de estilo a fim de que estes compareçam à Sessão 

de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 15 de outubro de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000396-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000396-93.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o 

nº 201189/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

06/12/2018, às 09hs00min. Certifico ainda que, foi designada a Mediadora 

SANDY DE PAULA ALVES, portadora do CPF.: 024.345.241-17, Conta 

Corrente Nº 0062520-5, Agência Nº 667-0, Banco do Bradesco, no valor 

R$ 50,00 (cinquenta reais) à hora de Mediação/Conciliação, desde já 

estimando prazo razoável de 2 (duas) horas para realização da Sessão 

designada, cada parte deverá depositar 50% do valor arbitrado. Nos 

termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de 

origem para intimações de estilo a fim de que estes compareçam à Sessão 

de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 15 de outubro de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000345-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. Q. L. (ADVOGADO(A))

A. C. B. I. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000345-82.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o 

nº 201178/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

05/12/2018, às 08hs00min. Certifico ainda que, foi designada a Mediadora 

MARIA GISLENE DA COSTA BARBOSA, portadora do CPF.: 

040.151.239-80, Conta Corrente Nº 14909-8, Agência Nº 2836-3, Banco 

do Brasil, no valor R$ 50,00 (cinquenta reais) à hora de 

Mediação/Conciliação, desde já estimando prazo razoável de 2 (duas) 

horas para realização da Sessão designada, cada parte deverá depositar 

50% do valor arbitrado. Nos termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para intimações de estilo a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC, no dia e hora descritos acima. JUARA, 15 de outubro de 2018 

IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000609-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA VEDOVETTO DA COSTA (AUTOR(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000609-02.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o 

nº 201175/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

04/12/2018, às 09hs00min. Certifico ainda que, foi designado o Mediador 

FLAVIO JOCELITO FREITAS, portador do CPF.: 616.479.189-87, Conta 

Corrente Nº 20554-0, Agência Nº 2836-3, Banco do Brasil, no valor R$ 

50,00 (cinquenta reais) à hora de Mediação/Conciliação, desde já 

estimando prazo razoável de 2 (duas) horas para realização da Sessão 

designada, cada parte deverá depositar 50% do valor arbitrado. Nos 

termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de 

origem para intimações de estilo a fim de que estes compareçam à Sessão 

de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 15 de outubro de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70174 Nr: 1335-95.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Matta, Rosineia da Matta Souto, Maria 

Conceição Parra da Matta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimação das partes sobre o retorno dos autos de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87685 Nr: 518-60.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacica Adriana Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90354 Nr: 1835-93.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Vilhagra Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 
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OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

laudo pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91628 Nr: 2469-89.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cristina Felix de Melo, Elmo de Freitas 

Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória sem cumprimento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58751 Nr: 1244-73.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionárias Águas de Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143

 Intimar os patronos da parte autora, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.286/295, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50 Nr: 59-30.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.416, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36491 Nr: 657-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Bressan & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Corbelli Fernandes 

- OAB:104929/MG

 Intimar os patronos da partes quanto a devolução da Carta Precatória 

juntada às fl.174/194, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10634 Nr: 1960-52.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Andrade de Campos, Gentil Vaz da 

Silva, Paulo Roque Agostini, Ramiro Batista Ramos, Elio Schuster, Almir 

Antonio Verona, Nadyr Gabrieli, Oldir Antonio Mazzochio, José Antonio de 

Oliveira, José Carlos Vidor, Industria de Madeiras Tunas Ltda, Orlei Pedro 

Hinning, Aloisio Reinaldo Berwanger, Ireno Vieira, Egidio Sommer, Lauro 

José Eidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Magro - OAB:7316-b, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, Florentino Aparecido 

Martins - OAB:9659-B, Luiz Pedro Franz - OAB:14594

 Intimar os patronos das partes requeridas para conhecimento e 

manifestação necessária quanto a juntada de fl.339/341, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 4755-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69579 Nr: 1091-69.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

laudo pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84680 Nr: 4491-57.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelino Pereira Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

ofício do INSS nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67965 Nr: 278-42.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idevaldo Anibal Tomaselli, Alécio Tomazelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murillo Espinolla de Oliveira Lima - OAB:'3127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:4.062

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62608 Nr: 74-32.2014.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY SANDRO CUNHA - 

OAB:5030

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação intentada pela parte 

autora, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil, para:a) decretar o divórcio entre Sebastião 

Correia de Araújo e Eva Fatima Dantas de Araújo;b) declarar partilhado o 

bem do casal, descrito na exordial, na proporção de 50% para cada um;c) 

A Requerida voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: Eva Fatima 

Dantas. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais, que ficam suspensas por ser beneficiária da AJG. Com o 

trânsito em julgado, expeçam-se ofícios e mandados necessários e 

arquive-se.P.R.I.C.Em Juara/MT, 17 de julho de 2018.ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 99928 Nr: 6631-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comercio de Combustiveis Ltda, Dirce 

Martins Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Cristhiane Martins Bezerra 

Bergo, Fernando Isidoro Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 186372/2018, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 28/11/2018, às 13hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55767 Nr: 1986-35.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Costa Bravo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Hartford Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Dezesseis Centavos) que 

foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 137,76 (Cento e Trinta e Sete 

Reais e Setenta e Seis Centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99928 Nr: 6631-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comercio de Combustiveis Ltda, Dirce 

Martins Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Cristhiane Martins Bezerra 

Bergo, Fernando Isidoro Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72574 Nr: 2488-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira e Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42389 Nr: 2818-05.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamborê - Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16064, 

James Leonardo Parente de Avila - OAB:5367, Rodrigo Direne de 

Moraes - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei Bueno Sander - 

OAB:OAB/SC 15.381, Gilberto da Rosa - OAB:OAB/SC 15.380, Juraci 

José Folle - OAB:4016-SC, Miguel Kerbes - OAB:23.246-SC, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Considerando que a publicação fl.529 (DJE 10332) não constou os 

patronos habilitados da parte requerida conforme fl.250 e 469-v, promovo 

nova publicação para intimação dos advogados Patricia Quessada Milan, 

Andrei Bueno Sander e Gilberto da Rosa, do teor da decisão fl.527.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-84.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

R A RODRIGUES CENTRO DE SAUDE FISICA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARABELES CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA PROCESSO N. 8010488-84.2013.811.0018 POLO 

ATIVO: R. A. RODDRIGUES CENTRO DE SAUDE FISICA ME POLO 

PASSIVO: CLARABELES CONFECÇÕES LTDA. Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de 

sentença, em que a parte exequente foi intimada a se manifestar sobre a 

carta de intimação devolvida (evento n. 39), mantendo-se inerte, conforme 

certidão no evento n. 47. Considerando que as cartas de intimação foram 

devolvidas, não houve êxito em encontrar a parte executada. Sem 

delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, assim dispõe: ?Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.? Assim, 

considerando que a parte executada não foi encontrada, outra alternativa 

não há senão a aplicação da norma supracitada. Muito embora o presente 

caso se trate de cumprimento de sentença (execução de título judicial), a 

regra do art. 53, §4º a ele também é aplicável, conforme enunciado 75 do 
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FONAJE: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) ? A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação ? XXI Encontro ? 

Vitória/ES). Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se certidão do crédito do exequente, conforme e para os fins 

previstos no enunciado n. 75 do FONAJE. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Juara MT, 24 de outubro de 2016. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118196 Nr: 6387-67.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Felix de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B/MT

 Promovo a intimação do advogado para informar o endereço do 

recuperando, tendo em vista que nos autos principais não foi encontrado 

para intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62246 Nr: 4865-78.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Cód. 62246

Vistos.

Considerando que a nobre Defensora Pública participará das eleições 

para Defensor-Geral e Conselheiros no dia 09/11/2018 (fl. 494), bem como 

pelo fato de o presente feito estar incluso na META 02/2018 (prioridade de 

julgamento), nomeio como defensor dativo o Dr. André Rodrigo Schneider, 

OAB/MT n. 7827/O.

Arbitro para o ato 05 (cinco) URH.

Intime-se o advogado sobredito para informar se aceita a nomeação e, em 

caso positivo, se manifestar sobre as testemunhas não localizadas (fl. 

493).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juara/MT, 15 de outubro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118271 Nr: 6421-42.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidivaldo do Amaral Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimar a defesa para apresentar seus memoriais no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118190 Nr: 6381-60.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Rodrigo dos Santos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Promovo a intimação do advogado para informar o endereço do 

recuperando, tendo em vista que nos autos principais não foi encontrado 

para intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 2046-13.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana da Conceição Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 Vistos.

Considerando a justificativa plausível da nobre defesa, defiro o 

requerimento de ref. 35 e, por conseguinte, redesigno a audiência para o 

dia 14 de maio de 2018 às 14h30min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80916 Nr: 2417-30.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurino Rister, Miguel Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Moacir Velozo Junior - OAB:17.762-A MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA, para o fim 

de con-denar o réu MIGUEL PERES pela prática do delito de porte ilegal de 

arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03) e absolver o denunciado AURINO 

RISTER nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Passo 

à dosimetria da pena [...] Condeno, portanto, o réu Miguel Peres a 2 (dois) 

anos de reclusão, em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” do 

Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico 

que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e 

o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da 

mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, 

os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado não 

obstam a concessão da benesse. Portanto substituo a pena de reclusão 

por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena 

de multa aplicada, que devem ser aplicadas pelo juiz das execuções 

penais.Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa e das 

custas, intimando-se o acusado para o pagamento.Condeno o réu em 

custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo 

Pe-nal.Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal o valor da 

fiança prestada pelo acusado deverá ser utilizado para pagamento das 

custas processuais. [...] expeça-se Guia de Execução; procedam às 

baixas e ano-tações de estilo, arquive-se em definitivo.Ciência ao 

Representante do Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000580-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n°: 1000580-62.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

Elizangela Santos REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA VISTOS. Trata-se de ação previdenciária em que 

Elizangela Santos move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Citada autarquia-ré deixou transcorrer in albis o prazo para 

defender-se nos autos. Ante ao teor da certidão de id. 11349755, 

noticiando o decurso do prazo para o requerido apresentar defesa, nos 

termos do artigo 344, do CPC, reconheço sua revelia. No entanto, 

considerando que a revelia por si só não induz a vitória processual ou 

veracidade inconteste às teses esposadas nos autos, mormente em razão 

do caráter indisponível dos interesses e direitos do ente público (art. 345, 

inciso II, CPC). Doutra banda, por se tratar de benefício de aposentadoria 

por invalidez coloca-se como medida necessária a consecução de perícia 

para se aferir o preenchimento ou não dos requisitos para recebimento do 

benefício previdenciário. Deste modo, considerando que no banco de 

peritos do Tribunal de Justiça os profissionais em medicina do trabalho 

credenciados, atuam em Comarcas bastante distantes do juízo (Sorriso, 

Matupá, Peixoto de Azevedo e Cuiabá, ou seja, a mais próxima está há 

quase 400 km da sede da comarca), e que impor aos demandantes, em 

sua grande maioria hipossuficientes financeiramente, a obrigatoriedade de 

se deslocar a um dos municípios acima citados para realização de perícia 

é impraticável, a teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I 

(Disposições Gerais) da CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de nomear os 

médicos já credenciados, e determino seja expedido ofício à POLITEC – 

Escritório Regional de Juína/MT, para que o médico Oswaldo Gasparini, 

Médico do Trabalho, CRM/MT 1310, para realização da perícia médica. 

Estabeleço como quesitos do Juízo: (a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? (b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? (c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. (d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? (e) Havendo incapacidade, 

ap rox imadamen te  desde  quando  e la  ex i s te?  ( f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? (g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? (h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde 

quando exerce essa atividade? (i) A incapacidade, se existente, é para 

qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte 

autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? (j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? (k) A 

deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em 

sua vida? Que tipos de limitações? (l) Existe tratamento para o mal da 

parte autora? (m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? (n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem quesitos e 

indicarem assistentes técnicos no prazo de 5 (cinco) dias. Empós, 

encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, juntamente 

com cópia da petição inicial. Fixo o prazo de trinta (30) dias para entrega 

do laudo, prazo que será contado a partir da intimação com a entrega dos 

quesitos e documentos ao Sr. Perito. Proceda a Sra. Gestora ao contato 

com o perito nomeado, bem como o agendamento da perícia e após 

intime-se as partes. Fixo como ponto controvertido a existência dos 

requisitos fáticos e legais para a obtenção do beneficio vindicado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000872-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

SIMAO FRANCELINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000872-47.2017.8.11.0025 Requerente: Simão 

Francelino de Oliveira Requerido: Banco Itaú BMG Consignado S/A 

VISTOS, Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídico-contratual cumulada com pedido de indenização, verbalizada por 

Simão Francelino de Oliveira em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., 

por meio da qual busca o demandante o reconhecimento da invalidade do 

instrumento contratual firmado, consistente em modalidade de mútuo 

bancário (empréstimo consignado) no valor de R$ 938,00, com parcelas 

mensais de R$ 27,00 em 72 prestações, alegando que o réu não creditou 

em sua conta bancária a quantia contratada. Em sede de contestação não 

foram alegadas preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, estando o 

processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento e presentes os pressupostos processuais de existência e 

validade da relação constituída, bem como correlatas condições da ação. 

Assim, não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, do CPC, mas 

exercendo o dever de organização do procedimento para prepará-lo à 

instrução probatória, e à mingua de informações fidedignas que permitam 

aquilatar a existência ou não do contrato em debate, seja porque o autor 

juntou aos autos extrato de movimentação bancária de conta corrente 

diversa da informada no ato da contratação, seja porque o requerido, 

apesar de argumentar que o creditamento foi feito por meio de 

transferência bancária juntou apenas cópia do contrato e documentos 

pessoais do autor, fixo como ponto controvertido a ser elucidado em sede 

instrucional a existência ou não da contratação e a efetiva disponibilização 

do crédito, bem como a elucidação de eventual duplicidade de contas 

bancárias em nome do autor. Fixados os pontos controvertidos, indiquem 

as partes as provas que ainda pretendam produzir, especificando 

detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob pena de indeferimento e 

julgamento direto da lide. No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, recordo que na esteira do entendimento do STJ “a inversão do 

ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no contexto da 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao 

‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências' (art. 6°, 

VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. 

Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no 

contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos do consumidor.” (REsp nº 

122.505-SP), o que no caso em análise, não se apresenta em nada 

necessário, afinal, basta ao autor demonstrar - cabalmente - que em sua 

conta bancária, objeto da contratação, não aportou valor algum relativo ao 

mútuo bancário, razão porque INDEFIRO o pedido de inversão do ônus 

probatório, cabendo ao demandante a demonstração dos fatos 

constitutivos do seu direito. Por fim, defiro o pedido formulado pelo 

requerido na contestação, OFICIE-SE à Agência 3704 do Banco Bradesco, 

para que apresente extrato bancário da Conta n. 517125-3 em nome do 

autor Simão Francelino de Oliveira - CPF n. 177.144.601-30, referente ao 

mês de abril de 2017, no prazo de 10 dias. Esgotado o prazo acima 

assinalado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000872-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

SIMAO FRANCELINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000872-47.2017.8.11.0025 Requerente: Simão 

Francelino de Oliveira Requerido: Banco Itaú BMG Consignado S/A 

VISTOS, Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídico-contratual cumulada com pedido de indenização, verbalizada por 

Simão Francelino de Oliveira em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., 

por meio da qual busca o demandante o reconhecimento da invalidade do 

instrumento contratual firmado, consistente em modalidade de mútuo 

bancário (empréstimo consignado) no valor de R$ 938,00, com parcelas 

mensais de R$ 27,00 em 72 prestações, alegando que o réu não creditou 

em sua conta bancária a quantia contratada. Em sede de contestação não 

foram alegadas preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, estando o 
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processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento e presentes os pressupostos processuais de existência e 

validade da relação constituída, bem como correlatas condições da ação. 

Assim, não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, do CPC, mas 

exercendo o dever de organização do procedimento para prepará-lo à 

instrução probatória, e à mingua de informações fidedignas que permitam 

aquilatar a existência ou não do contrato em debate, seja porque o autor 

juntou aos autos extrato de movimentação bancária de conta corrente 

diversa da informada no ato da contratação, seja porque o requerido, 

apesar de argumentar que o creditamento foi feito por meio de 

transferência bancária juntou apenas cópia do contrato e documentos 

pessoais do autor, fixo como ponto controvertido a ser elucidado em sede 

instrucional a existência ou não da contratação e a efetiva disponibilização 

do crédito, bem como a elucidação de eventual duplicidade de contas 

bancárias em nome do autor. Fixados os pontos controvertidos, indiquem 

as partes as provas que ainda pretendam produzir, especificando 

detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob pena de indeferimento e 

julgamento direto da lide. No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, recordo que na esteira do entendimento do STJ “a inversão do 

ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no contexto da 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao 

‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências' (art. 6°, 

VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. 

Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no 

contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos do consumidor.” (REsp nº 

122.505-SP), o que no caso em análise, não se apresenta em nada 

necessário, afinal, basta ao autor demonstrar - cabalmente - que em sua 

conta bancária, objeto da contratação, não aportou valor algum relativo ao 

mútuo bancário, razão porque INDEFIRO o pedido de inversão do ônus 

probatório, cabendo ao demandante a demonstração dos fatos 

constitutivos do seu direito. Por fim, defiro o pedido formulado pelo 

requerido na contestação, OFICIE-SE à Agência 3704 do Banco Bradesco, 

para que apresente extrato bancário da Conta n. 517125-3 em nome do 

autor Simão Francelino de Oliveira - CPF n. 177.144.601-30, referente ao 

mês de abril de 2017, no prazo de 10 dias. Esgotado o prazo acima 

assinalado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000315-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS VOLTOLINI (REQUERIDO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento de novo mandado no bairro Centro, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá 

ser recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121954 Nr: 2600-77.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON MARTINS FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICIÊNCIA JUINA LTDA - EPP, 

ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128944 Nr: 1882-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR DA SILVA MOLINA, ANGELINA FERREIRA 

GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94639 Nr: 2877-98.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIA FURQUIM RODRIGUES, INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DA SILVA TORRES, ROSELI 

JAQUES, CLODOMIRO BRUNIERA SALUSTIANO, JOSY CLÉIA DOS 

SANTOS MATOS COSTA, EDICLEUMA GOMES LOPES, NAIANE FERREIRA 

SANTOS, NADIR DE SALES MENEZES, CARLOS ROBERTO RODRIGUES 

DA FONSECA, ADÃO PEREIRA DA COSTA, ROSINDA SALES MENEZES, 

ANTONIO CARLOS ARBINO DOS SANTOS, JACY RODRIGUES ANDRADE, 

REGES APARECIDO ANDRADE, VALDIR SOUZA DA COSTA, RAFAEL GIL 

SILVA, IZAC MENDES DE ARAÚJO, WILLIAN WHITE MENEZES ANDRADE, 

ROSILENE RODRIGUES ANDRADE, SUELEN JAQUES VIEIRA, JOSÉ CÍCERO 

AVELINO DE SOUZA, MARIO DA COSTA TORRES, JOSIANE JAQUES 

VIEIRA, KAMYLLA DAYENNE MENEZES ANDRADE, GILVANA SALETE DE 

ABREU, LUCIA APARECIDA SILVEIRA, CLEONICE MENDES DA SILVA, 

GRACIELE RIBEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:12.746/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96302 Nr: 4697-55.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂNDIDO SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980-A, WALLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 113: "VISTOS. Compulsando os autos verifica-se que foi 

promovida a intimação pessoal dos credores para se manifestarem sobre 

o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, no 

entanto, cumpre observar que a determinação contida no despacho de fls. 

104 não foi integralmente cumprida, restando pendente a retificação do 

valor do valor da condenação (principal e honorários) e a renovação da 

intimação do devedor para cumprimento voluntário do débito. Portanto, a 

fim de possibilitar o impulsionamento da lide, intime-se o credora Ativos 

S/A para apresentar o cálculo atualizado do débito do valor principal da 

condenação e o credor Sandro Pissini & Marquesini Sociedade de 

Advogados, dos honorários advocatícios, no prazo de 05 dias. Cumprida a 
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determinação anterior, considerando o teor da certidão de fls. 100-verso, 

atestando que a ausência do devedor em sua residência era momentânea, 

retifique-se o valor da condenação nos autos e, em pós, expeça-se novo 

mandado de intimação para cumprimento voluntário da sentença, a ser 

cumprido no mesmo endereço do mandado de fls. 100."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 4160-25.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHIONE MARCOS BARBOSA, MANUEL BARBOSA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GILIO RIZZIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. K. D. S. (EXEQUENTE)

P. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (ADVOGADO(A))

J. C. F. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA JUSTIFICATIVA 

APRESENTADA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO. JUÍNA, 8 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000942-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

SIMAO FRANCELINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte na Autora para, querendo, apresente impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. JUÍNA, 16 de Outubro de 2018 FRANKLIN 

JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001527-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001527-82.2018.8.11.0025. EMBARGANTE: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME, ANA 

MARIA VERONA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Cuidam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA opostos por 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA – ME e 

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A. É 

o relatório. Fundamento e decido. Em síntese, alega a autora ter alienado 

fiduciariamente o imóvel Lote nº 19, Quadra 356, Setor Industrial, situado 

no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, neste município, 

oriundo da Cédula de Crédito Industrial nº 40/02279-X, contraída junto à 

parte ré, no valor de R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos 

reais), a qual encontra-se vencida e não paga. Alega, ainda, que o valor 

cobrado pela credora fiduciária para a quitação antecipada do débito é de 

R$ 117.201,01 (cento e dezessete mil duzentos e um reais e um centavo), 

o qual entende ser muito além do devido, haja vista a amortização de 

várias parcelas. Assim sendo, deseja depositar em juízo o valor da quantia 

incontroversa (parcelas vencidas) que perfaz o montante de R$ 17.599,34 

(dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 

centavos), bem como das demais parcelas vincendas, em conformidade 

com o cronograma de vencimento estabelecido na aludida cédula 

bancária, tudo isso para impedir a consolidação da propriedade. Pois bem. 

Para a concessão de liminar, devem concorrer dois pressupostos 

essenciais: a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o fundado 

receio de que a sentença, se concessiva ao final, seja de nenhuma 

utilidade frente ao ato impugnado, diante do decurso do tempo (periculum 

in mora). O Código de Processo Civil, por seu turno, dispõe no tocante à 

tutela de urgência que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

(grifo nosso) Compulsando os autos, vislumbro, por ora, e diante de um 

juízo de convencimento baseado em cognição sumária, a presença dos 

requisitos. Tal assertiva se prende ao fato de que a autor logrou êxito em 

comprovar a existência de justa causa para tanto, o fumus boni iuris. 

Neste diapasão, analisando minuciosamente os fatos narrados e os 

documentos acostados aos embargos, verifico que razão assiste à 

autora, visto que o valor do imóvel é muito superior ao valor do débito em 

debate (excesso de execução), o que por si só caracteriza o perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo, o chamado periculum in 

mora. Considerando, ademais, que a referida Cédula de Crédito Industrial 

já se encontra vencida e não paga, é evidente o periculum in mora a 

justificar a concessão da medida liminar, mediante caução do valor da 

quantia incontroversa (parcelas vencidas) que perfaz o montante de R$ 

17.599,34 (dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e 

quatro centavos), bem como das demais parcelas vincendas, para obstar 

a consolidação da propriedade. Dessa forma, sem mais delongas, DEFIRO 

o pedido liminar, mediante caução do valor da quantia de R$ 17.599,34 

(dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 

centavos), no prazo de 10 (dez) dias, bem como das demais parcelas 

vincendas (em conformidade com o cronograma de vencimento 

estabelecido na cédula bancária citada alhures), tão somente para 

determinar que o embargado suspenda a consolidação de propriedade do 

imóvel ou, caso a consolidação já tenha ocorrido, abstenha-se da 

realização do leilão até ulterior deliberação deste Juízo. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e DETERMINO a intimação da 

embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas iniciais, 

sob pena de revogação da liminar, indeferimento da inicial e consequente 

extinção do feito. Cumprida as determinações anteriores, CITE-SE o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, do CPC. Após, DETERMINO 

a remessa da presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

10 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 392 de 734



Processo Número: 1000653-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

ANA PIETROBON BUSNELLO (RÉU)

NILDO BUSNELLO (RÉU)

BUSNELLO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS 

DO ART. 702 § 5°, PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

RESPONDA AOS EMBARGOS ID.15437823. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000574-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. R. A. (REQUERENTE)

M. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000574-55.2017.8.11.0025 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se 

de ação de divórcio promovida por ALAN RENATO RODRIGUES ALVES e 

face de JESSICA CRISTINA DA COSTA ALVES, com fulcro nos art. 226, § 

6º, da Constituição Federal. O requerente informa, em síntese, que 

contraíram núpcias em 20 de março de 2015, conforme disposto em 

certidão de casamento acostada à Id n°. 7351121, em regime de 

comunhão parcial de bens, sendo fruto desta união 01 (um) filho comum, 

menor de idade (Id. 7351144). A exordial foi recebida e o feito foi remetido 

ao CEJUSC para fins de mediação entre as partes (Id. 7838786). As 

partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo 

de acordo de Id 9519977. Instado a se manifestar, o representante do 

Ministério Público manifestou-se favorável ao acordo firmado (Id. 

11342897). Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. Não há preliminares, passo à análise e deslinde do 

mérito. Com o advento da Emenda Constitucional n. 66/2010, ao 

estabelecer nova redação ao art. 226, §6° da CF, promoveu intensa 

modificação no tratamento dos institutos da separação judicial e do 

divórcio, deixando assim de existir quaisquer condicionantes prévias para 

o divórcio, como separação judicial anterior ou mesmo separação de fato. 

Vejamos: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Parágrafo com redação determinada na emenda constitucional nº 66, de 

13.07.2010, DOU 14.07.2010). (Grifei). Dispensou-se a chamada causa de 

pedir para o divórcio, situando o seu pressuposto à iniciativa de quaisquer 

dos cônjuges. Nessa direção é o ensinamento de Maria Berenice Dias: Ao 

ser excluída a parte final do indigitado dispositivo constitucional, 

desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que 

cabe ser concedido sem prévia separação e sem implemento de prazos. A 

partir de agora a única ação dissolutória do casamento é o divórcio, que 

não mais exige a indicação da causa de pedir. Eventuais controvérsias 

referentes à causa, culpa ou prazos deixam de integrar o objeto da 

demanda. Consequentemente não subsiste o artigo 1.574 do CCB de 2002, 

ou seja, não há mais necessidade de se ter um ano de casado para o 

requerimento ou concessão do divórcio. (EC 66/10 – e agora? Disponível 

em www.mariaberenice.com.br. Consulta 16/12/2010). A jurisprudência é 

nesse mesmo sentido: AÇÃO DE DIVÓRCIO. Emenda Constitucional nº 

66/2010. Pedido de divórcio distribuído após a sua entrada em vigor. 

Aplicabilidade imediata. Desnecessidade de discussão acerca de prazos 

ou motivos para a dissolução do casamento. Decretação do divórcio 

mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0006479-91.2012.8.26.0453; 

Ac. 7387367; Pirajuí; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia 

Romanhole Martucci; Julg. 27/02/2014; DJESP 20/03/2014) (Grifei). Nesse 

itinerário, entendo justo o entabulado entre as partes, nos tópicos relativos 

ao divórcio, à guarda e a fixação dos alimentos. Com relação à guarda e 

alimentos do filho Miguel Antonio da Costa Alves, acordam da seguinte 

forma: Quanto à guarda, esta continuará com a genitora Jessica Cristina 

da Costa, sendo garantido ao genitor Alan Renato Rodrigues Alves as 

visitas ao filho durante o período de férias escolar, sendo no meio do ano 

e final de ano, ficando ambos os genitores, cada um, metade do período 

de férias com o filho. No que dispõe a pensão alimentícia, ficou 

estabelecido que o genitor, pagará o valor de 29,88% (vinte e nove ponto 

oitenta e oito por cento) do salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 280 

(duzentos e oitenta reais) mensais, sendo devidos até o dia 10 (dez) de 

cada mês, com início do pagamento para o mês de setembro de 2017, 

sendo que o referido pagamento será realizado através de conta bancária 

a ser fornecida pela genitora. Além disso, ficou pactuado que o genitor 

pagará 50% (cinquenta por cento) dos valores necessários e decorrentes 

de despesas extraordinárias (despesas médicas, hospitalares, 

farmacêuticas, odontológicas, escolares, etc.), mediante comprovação 

dos gastos. Em relação aos bens, em que pese o regime de comunhão 

parcial de bens adotado, os requerentes informam que não há bens a 

partilhar. Com isso, curial, o DECRETO DO DIVÓRCIO. Desta feita, a 

requerente deixará de usar o sobrenome do marido, retornando a usar o 

nome de solteira JESSICA CRISTINA DA COSTA. Ante o exposto, 

entendendo justo o entabulado entre as partes, homologo por sentença o 

acordo de vontade das partes, DECRETANDO-LHES O DIVÓRCIO, que se 

regerá pelas cláusulas e condições fixadas na avença referida, nos 

termos do artigo 226, §6°, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Por conseguinte, JULGO EXTINGO o processo com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. Expeçam-se, 

imediatamente ofícios e mandados necessários para as devidas 

averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza registrado o 

vínculo ora dissolvido. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 10 de julho de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000769-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANDER IASTRENSKI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para requerer o que entender por direito, acerca da Certidão 

Negativa ID. 10491733 JUÍNA, 16 de outubro de 2018 FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000643-53.2018.8.11.0025. REQUERENTE: H. 

CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos etc. Intime-se a parte ré para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre o pedido de substituição da caução (id. 

15942425). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 16 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000575-74.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))
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M. V. B. D. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

V. R. D. B. (EXECUTADO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000575-74.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

M. V. B. D. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

V. R. D. B. (EXECUTADO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 149 Nr: 90-24.1998.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MARTINS, MARIA DA CONCEIÇÃO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4912, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, 

NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS 

- OAB:13389/MT

 intime-se o Exequente para requerer o que entender por direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55615 Nr: 1897-59.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A, MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:11889

 "DESPACHO. Vistos em correição. Estes autos foram correicionados e 

estão em devida ordem. Considerando a certidão de f. 174, permaneçam 

os autos sobrestados até o julgamento do recurso.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89781 Nr: 4040-50.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDS, RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA FLS.186/187, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51322 Nr: 4571-44.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA., VANTAGE 

BRASIL MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLAVIO ANDRIOLE, Maria Clarice 

Forcelini Andrioli, ANTONIO CLARETE ANDRIOLI, LUCENIR DE FATIMA 

RODRIGUES ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 DESPACHO: “Vistos etc. Determino a suspensão destes autos pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, para negociação entre as partes. Decorrido o 

prazo, certifique-se e intimem-se para manifestar o que entender por 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Após volte-me os autos conclusos. Às 

providências"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102523 Nr: 3398-09.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE SOUZA TELEFONIA E INFORMATICA 

LTDA, EDGAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o (a)advogado (a) da parte autora para, no prazo legal, requerer 

o que entender por direito ante a certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89209 Nr: 3378-86.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. A. BUSACHERA - ME, KATIANE APARECIDA 

BUSACHERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:13353 MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8186-B, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 10.455, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos, etc.Compulsando os autos, observo que o Polo ativo pediu 

diligências judiciais para verificação de informações junto a Receita 

Federal quanto à existência de eventual rendimento em nome do 

devedor.Pois bem, consonante entendimento deste magistrado, 

respeitando as divergências, tenho que não cabe ao Poder Judiciário, sob 

pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do 

juízo, diligenciar em favor das partes, salvo em casos extremos e 

excepcionais, o que não ocorre na hipótese em tela.

Isso porque, a requisição judicial para busca de informação junto ao 

INFOJUD constitui medida excepcional, justificando-se nos casos em que a 

parte exequente comprove ter envidado todos os esforços e meios 

administrativos disponíveis para consegui-lo, o que não ocorreu.Assim 

sendo, indefiro o pedido retro. Intime-se a exequente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender por direito sob pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III §1º do CPC.Ressalto 

que eventual providência requerida pela parte credora deverá ser efetiva 

e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente para este 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo pedido de BACENJUD.Não 

sendo realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos autos e 

remeterá ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório 

D is t r ibu idor .  Cumpra-se ,  exped indo-se  o  necessár io .À s 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 85210 Nr: 5749-57.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECON GOIÁS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84786/SP, LUIZ ANTONIO GOMIERO JÚNIOR - OAB:154733/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 "Vistos, etc.Compulsando os autos, observo que o Polo ativo pediu 

diligências judiciais para a busca de endereço do executado junto ao 

sistema infojud. Pois bem, consonante entendimento deste magistrado, 

respeitando as divergências, tenho que não cabe ao Poder Judiciário, sob 

pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do 

juízo, diligenciar em favor das partes, salvo em casos extremos e 

excepcionais, o que não ocorre na hipótese em tela.Isso porque, a 

requisição judicial para busca de informação junto ao INFOJUD constitui 

medida excepcional, justificando-se nos casos em que a parte exequente 

comprove ter envidado todos os esforços e meios administrativos 

disponíveis para consegui-lo, o que não ocorreu, razão pela qual indefiro o 

pedido de fl. 80.

Considerando que o feito tramita desde 2011 sem que o exequente tenha 

logrado êxito na satisfação do seu crédito, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito, sob 

pena de extinção da ação, conforme preceitua o art. 485, § 1º do Novo 

Código de Processo Civil.Ressalto que eventual providência requerida pela 

parte credora deverá ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

ação, não sendo suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos 

ou novo requerimento de diligência judicial.Não sendo realizadas 

providências efetivas, o Gestor certificará nos autos e fará os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86905 Nr: 850-79.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EONICE SUNIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos, etc.[...].Assim sendo, indefiro o pedido retro. Intime-se a 

exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender por 

direito sob pena de arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III §1º 

do CPC.Ressalto que eventual providência requerida pela parte credora 

deverá ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo 

suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos.Não sendo 

realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos autos e 

remeterá ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139754 Nr: 3245-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120971 Nr: 1990-12.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ADRIANO PASQUALOTTO, 

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 3127-34.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO COSTA DE SOUZA, VULGO 

"TIRIRICA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95890 Nr: 4245-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139888 Nr: 3337-12.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DO NASCIMENTO AZEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Tendo em vista a certidão aportada aos autos, dando conta de que a 

testemunha Renato Ferraz Avila não poderá comparecer à audiência 

designada em razão de viagem marcada anteriormente, INTIME-SE a 

testemunha para que comprove o alegado, juntando-se cópia da certidão 

de nascimento do filho, bem como das passagens, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.

Sem prejuízo, REDESIGNO a audiência para o dia 27/09/2018, às 

14h20min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134500 Nr: 5460-17.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JERONIMO 

SANTOS, para devolução dos autos nº 5460-17.2017.811.0025, Protocolo 

134500, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132886 Nr: 4387-10.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IONILDA MARQUES DE FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JERONIMO 

SANTOS, para devolução dos autos nº 4387-10.2017.811.0025, Protocolo 

132886, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103251 Nr: 3987-98.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) ANTONIO VALDENIR CALIARE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141032 Nr: 4081-07.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CEIDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) ANTONIO VALDENIR CALIARE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130662 Nr: 2952-98.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3948-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129758 Nr: 2367-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDTVDCDJ-MG, JPP, ZPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110260 Nr: 2684-15.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI MALHEIROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136067 Nr: 621-12.2018.811.0025
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 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE VILHENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILHO DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137407 Nr: 1489-87.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUÍLLIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111125 Nr: 3119-86.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG, SPDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130367 Nr: 2747-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CARDOSO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138987 Nr: 2739-58.2018.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96251 Nr: 4640-37.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE RIBEIRO PINTO, LINDOMAR ALVES 

DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) GIVAGO DIAS MENDES, para que proceda com a devolução 

dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123751 Nr: 3701-52.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) GIVAGO DIAS MENDES, para que proceda com a devolução 

dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106516 Nr: 859-36.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES STACKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) GIVAGO DIAS MENDES, para que proceda com a devolução 

dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127983 Nr: 852-32.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) HILONES NEPOMUCENO, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 19726 Nr: 513-71.2004.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIRO DE MENDONÇA, NIVALDO LOPES DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 
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056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) HILONES NEPOMUCENO, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 43797 Nr: 3118-48.2008.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) HILONES NEPOMUCENO, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 34058 Nr: 3379-47.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106425 Nr: 794-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91253 Nr: 5648-83.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) LUIS FELIPE AVILA PRADO, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96546 Nr: 4987-70.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131573 Nr: 3527-09.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDTVDCDJ-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117519 Nr: 8621-06.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARDEC SILVERIO FERREIRA, 

MARCELO BRUNO BERNARDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102182 Nr: 3090-70.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 3918-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) OSWALDO LOPES DE SOUZA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105308 Nr: 228-92.2015.811.0025
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 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) OSWALDO LOPES DE SOUZA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131418 Nr: 3443-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ROZENIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120119 Nr: 1469-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132880 Nr: 4384-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135858 Nr: 458-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA, 

ALESSANDRO DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138293 Nr: 2215-61.2018.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138861 Nr: 2663-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134492 Nr: 5455-92.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139948 Nr: 3379-61.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDTVDCDJ-MG, MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) TEILON AUGUSTO DE JESUS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133009 Nr: 4475-48.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) TEILON AUGUSTO DE JESUS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 
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apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137431 Nr: 1505-41.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SODRÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) WELINTON JOSE SERPA GIL, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135665 Nr: 291-15.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) WELINTON JOSE SERPA GIL, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95315 Nr: 3574-22.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) YOUSSEF SAYAH EL ATYEH, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133429 Nr: 4725-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) YOUSSEF SAYAH EL ATYEH, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-20.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELLY KELMY SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010163-20.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANDRIELLY KELMY SANTOS 

DA SILVA V I S T O S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da análise dos autos, verifico as 

partes firmaram acordo em relação ao objeto da inicial. Havendo 

composição amigável a homologação do acordo com resolução do mérito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado 

entre as partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010228-78.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LOURENCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo nº: 

8010228-78.2016.8.11.0025 Requerente: Gilson Goncalves Requerido: OI 

S/A e Outro VISTOS. Trata-se de cumprimento de sentença vertido em 

face da OI S/A e Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados, e que sobrexiste na discussão acerca do montante 

que deve ser executado, porque, segundo as executadas, não há que se 

falar em saldo remanescente nem incidência de multa pelo não 

cumprimento voluntário da obrigação, porque na quinzena legal, 

realizou-se o depósito integral do montante apontado como devido, não 

podendo incidir consectários da mora a partir dessa data. Em verdade, o 

título exequendo originalmente fixou a indenização em R$ 12.400,00, que 

atualizados até 25/04/2013, somaram a importância de R$ 20.714,82 dos 

quais foram depositados R$ 13.354,00, nessa mesma data, restando, 

assim, um crédito de R$ 7.360,82, segundo os cálculos da contadoria do 

juízo. Determinado o prosseguimento do feito executório, em abril de 2014 

foi deferida e executada a ordem de penhora on line de numerários 

depositados nas contas bancárias das duas devedoras, o que resultou 

numa constrição astronômica de R$ 26.594,77 do segundo executado e 

R$ 46.530,29 do primeiro devedor, totalizando uma penhora de R$ 

73.125,06 para satisfação de um crédito de pouco mais de oito mil reais, 

ou seja, a penhora representa 9x o valor da dívida exequenda. A 

posteriori, aportou aos autos petição da OI S/A anunciando a concessão 

da recuperação judicial e, depois, a homologação do respectivo plano, 

suscitando, assim, a novação da dívida e a necessidade de que os 

valores constritos fossem liberados e o crédito sujeito ao concurso 

universal das ações dessa natureza. Pois bem. É de sabença pública que 

no bojo da ação tombada sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, foi decretada a 

recuperação judicial da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil 

Telecom S/A), e em Assembleia Geral de Credores realizada em 

19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem adotados para excussão 

de créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e 

créditos extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), 

nos processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. 

Nesses moldes, considerando que o título executivo judicial objeto do 

presente cumprimento de sentença foi constituído em 2012, evidente que 

se ajusta ao conceito de crédito sujeito ao concurso de credores, o que 

importa em dizer que, ao menos quanto a esta devedora, a execução não 

mais pode prosseguir, na medida em que a aprovação e homologação do 

plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores 
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ao pedido de recuperação (art. 59, Lei n. 11.101/2005) e, assim sendo, é 

do juízo da falência e recuperação judicial a competência para pagamento 

desses créditos, sendo vedada a prática por outros juízo de qualquer ato 

que comprometa o patrimônio da devedora. Nesse sentido, é a orientação 

do STJ, colha-se: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. 

APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA 

INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A 

EXISTÊNCIA DE CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. 

Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo 

de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento 

dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas 

contra a empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também já 

decidiu que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se 

limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de 

qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 19/05/2014) Por outro lado, o Enunciado 51 do FONAJE 

dispõe que os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir tão somente até a sentença de mérito, para a constituição do 

título executivo judicial, logo a extinção da execução, com relação à OI 

S/A, inclusive com o desbloqueio dos valores constritos judicialmente é 

medida que se impõe. Ante ao exposto, considerando a recuperação 

judicial da executada, DECLARO EXTINTA a presente execução de título 

judicial, com fundamento no Enunciado 51 FONAJE, com relação à primeira 

executada. Expeça-se alvará judicial em favor da devedora Oi S/A para 

saque dos valores bloqueados no feito, via Bacenjud. Intime-se o credor 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito contra a outra devedora, 

na medida em que a solidariedade declarada no título exequendo foi objeto 

de novação, não mais persistindo. Não havendo manifestação, libere-se o 

valor bloqueado em nome da instituição de crédito e arquive-se 

definitivamente o feito; em caso de prosseguimento da execução, 

apresente o exequente o cálculo atualizado de seu crédito, abatendo-se 

os valores já pagos e respeitando a contagem da mora somente até a data 

do depósito integral da dívida, para posterior análise de eventual liberação 

de valores. Publique-se. Às providências. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000228-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LEITE AGUILAR CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000228-07.2017.8.11.0025. REQUERENTE: PRETTO & PRETTO LTDA. 

REQUERIDO: ROSANGELA LEITE AGUILAR CARDOSO Vistos, Cuida-se de 

ação de cobrança verbalizada por Auto Posto Pretto & Pretto Ltda, 

empresa limitada não optante do simples, por meio da qual pretende sob o 

rito sumaríssimo definido pela Lei n. 9.099/95, constituir em título executivo 

cheques prescritos que perfazem o valor de R$ 2.671,93 decorrente de 

relação comercial havida entre autor e ré. Da simples enunciação do fato 

já se extrai que o manejo da ação é absolutamente descabido e 

injustificável, na medida em que decorre de interpretação equivocada da 

norma do art. 8º da lei de regência dos Juizados Especiais, que 

estabeleceu a regra geral de proibição/vedação do uso do rito especial 

previsto na Lei n. 9.099/95 por pessoas jurídicas no polo ativo da 

demanda. É importante relembrar que segundo o art. 112 do CC/2002, 

normas e regras proibitivas interpretam-se de forma restritiva, não sendo 

possível, principalmente em sede de direito público, aplicar analogia ou 

conferir interpretação extensiva onde a lei não o fez. Digo isso porque, 

como é sabido, microempresa e empresas de pequeno porte, regularmente 

cadastradas no SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de 

tratamento diferenciado, consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da 

Constituição da República, obtiveram por meio da redação do art. 74 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), o direito de 

figurarem como autoras em ações propostas nos Juizados Especiais 

Cíveis, norma, aliás, muito criticada por doutrina e jurisprudência, porque 

desvirtua a finalidade do rito criado para ser célere, enxuto, informal e 

oral, o que demanda pessoalidade dos atos processuais, que nunca é 

observada e obedecida pelas tais pessoas jurídicas. Mas, inobstante o 

infeliz desacerto, é induvidoso que as empresas enquadradas na 

tipificação legal podem ser autoras de demandas nos JEC´s, e ponto; é 

errôneo pensar que por essa construção legal, toda e qualquer pessoa 

jurídica possa demandar como autora nos juizados cíveis, porque isso 

contraria a vedação geral, excepcionada, somente, na hipótese já 

elencada. Relembre-se que: “competência é exatamente o resultado de 

critérios para distribuir entre vários órgãos as atribuições, relativas ao 

desempenho da jurisdição. A competência é o poder de exercer a 

jurisdição nos limites estabelecidos POR LEI. É o âmbito dentro do qual o 

juiz pode exercer a jurisdição. É a medida da jurisdição.” (Fredie Didier em 

Direito Processual Civil). Conforme cediço e nos termos da referida Lei, 

somente as pessoas físicas capazes, as microempresas, e os 

condomínios, regularmente constituídos, segundo a Lei 4.591/64, em razão 

da lei estadual 7.033/97, têm LEGITIMIDADE ATIVA para propor ações nos 

Juizados Especiais, o que impede que pessoas jurídicas não optantes do 

simples nacional se arvorem no direito de ajuizar as ações de cobrança 

em instâncias de pequenas causas. Sobre o tema: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEDAÇÃO PARA PROPOSITURA DE 

DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 8° DA LEI Nº 9.099/95. SOMENTE PODEM DEMANDAR NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS FÍSICAS E AS 

MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO 

135 DO FONAJE. FIGURANDO NO PÓLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, NÃO OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES 

NACIONAL , É DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE 

PARA PROPOR AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007848401, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 28/08/2018) Sendo assim, manifesta a 

ilegitimidade ativa da autora para figurar no polo inicial da relação 

processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu 

mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 

74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000238-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. SILVA DE ALENCAR - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000238-51.2017.8.11.0025. REQUERENTE: PRETTO & PRETTO LTDA. 

REQUERIDO: C. SILVA DE ALENCAR - ME Vistos, Cuida-se de ação de 

cobrança verbalizada por Auto Posto Pretto & Pretto Ltda, empresa 

limitada não optante do simples, por meio da qual pretende sob o rito 

sumaríssimo definido pela Lei n. 9.099/95, constituir em título executivo 

cheques prescritos que perfazem o valor de R$ 17.350,00 decorrente de 

relação comercial havida entre autor e ré. Da simples enunciação do fato 

já se extrai que o manejo da ação é absolutamente descabido e 

injustificável, na medida em que decorre de interpretação equivocada da 

norma do art. 8º da lei de regência dos Juizados Especiais, que 

estabeleceu a regra geral de proibição/vedação do uso do rito especial 

previsto na Lei n. 9.099/95 por pessoas jurídicas no polo ativo da 

demanda. É importante relembrar que segundo o art. 112 do CC/2002, 

normas e regras proibitivas interpretam-se de forma restritiva, não sendo 

possível, principalmente em sede de direito público, aplicar analogia ou 

conferir interpretação extensiva onde a lei não o fez. Digo isso porque, 

como é sabido, microempresa e empresas de pequeno porte, regularmente 

cadastradas no SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de 

tratamento diferenciado, consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da 

Constituição da República, obtiveram por meio da redação do art. 74 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), o direito de 
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figurarem como autoras em ações propostas nos Juizados Especiais 

Cíveis, norma, aliás, muito criticada por doutrina e jurisprudência, porque 

desvirtua a finalidade do rito criado para ser célere, enxuto, informal e 

oral, o que demanda pessoalidade dos atos processuais, que nunca é 

observada e obedecida pelas tais pessoas jurídicas. Mas, inobstante o 

infeliz desacerto, é induvidoso que as empresas enquadradas na 

tipificação legal podem ser autoras de demandas nos JEC´s, e ponto; é 

errôneo pensar que por essa construção legal, toda e qualquer pessoa 

jurídica possa demandar como autora nos juizados cíveis, porque isso 

contraria a vedação geral, excepcionada, somente, na hipótese já 

elencada. Relembre-se que: “competência é exatamente o resultado de 

critérios para distribuir entre vários órgãos as atribuições, relativas ao 

desempenho da jurisdição. A competência é o poder de exercer a 

jurisdição nos limites estabelecidos POR LEI. É o âmbito dentro do qual o 

juiz pode exercer a jurisdição. É a medida da jurisdição.” (Fredie Didier em 

Direito Processual Civil). Conforme cediço e nos termos da referida Lei, 

somente as pessoas físicas capazes, as microempresas, e os 

condomínios, regularmente constituídos, segundo a Lei 4.591/64, em razão 

da lei estadual 7.033/97, têm LEGITIMIDADE ATIVA para propor ações nos 

Juizados Especiais, o que impede que pessoas jurídicas não optantes do 

simples nacional se arvorem no direito de ajuizar as ações de cobrança 

em instâncias de pequenas causas. Sobre o tema: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEDAÇÃO PARA PROPOSITURA DE 

DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 8° DA LEI Nº 9.099/95. SOMENTE PODEM DEMANDAR NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS FÍSICAS E AS 

MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO 

135 DO FONAJE. FIGURANDO NO PÓLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, NÃO OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES 

NACIONAL , É DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE 

PARA PROPOR AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007848401, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 28/08/2018) Sendo assim, manifesta a 

ilegitimidade ativa da autora para figurar no polo inicial da relação 

processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu 

mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 

74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000262-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WANDERSON FREIRE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LAZZARETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000262-79.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: WANDERSON FREIRE 

EXECUTADO: WILSON LAZZARETTI VISTOS. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. Fundamento e decido. A extinção 

do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a 

parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, não 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, 

o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia do exequente que, mesmo devidamente intimada para fazê-lo, 

quedou-se inerte (ID. 13136493), ocasionando a paralisação do feito por 

mais de 30 dias. Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, 

em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos 

do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o 

feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse do credor. Nesses 

moldes, ante a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P. I. C. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-89.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA BRACO FORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010301-89.2012.8.11.0025. REQUERENTE: A. E. P. ELETRICA 

INDUSTRIAL LTDA - ME REQUERIDO: MADEIREIRA BRACO FORTE LTDA - 

ME VISTOS. Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 

9.099/95. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, 

do NCPC, requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe 

competir, não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na 

hipótese dos autos, o prosseguimento regular do feito restou 

obstaculizado em razão da inércia do exequente que, mesmo devidamente 

intimada para fazê-lo, quedou-se inerte (ID. 11586628), ocasionando a 

paralisação do feito por mais de 30 dias. Cumpre ressaltar que a extinção 

do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. 

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse do credor. Nesses moldes, ante a desídia processual da 

parte autora, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P. I. C. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JOSE BALBINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 12h:20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

NILMARA SCHERAIBER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARTOR INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018 às 12h10min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129159 Nr: 2004-59.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RITTER, VALDEIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Termo Circunstanciado: 2004-59.2017.811.0025

Código: 129159

V I S T O S,

 Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo a analise do 

mérito.

Conforme revelam os documentos juntados aos autos (fls.66/68), a 

indiciada cumpriu de forma integral a transação penal que lhe fora imposta.

Em sua derradeira manifestação, o ilustre representante do Ministério 
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Público pugnou pelo arquivamento do feito ante o cumprimento da 

transação penal.

Em consonância com a certidão inclusa nos autos e o parecer ministerial, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE , visto que os indiciados, cumpriu 

cabalmente com a transação que lhe fora imposta, e via de consequência 

determino o ARQUIVAMENTO do presente feito.

Bem como determino que seja levantado os valores pagos em duplicidade 

conforme comprovado as fls. 68. Intime-se os indiciados para que 

informem a conta para a transferência dos valores.

 Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Juína/MT, 20 de setembro de 2018.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42778 Nr: 2143-26.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ZENI, LIANI ELIDIA ZENI, MAZE 

MADEIREIRA ZENI LTDA, IVO GIONGO, WALMOR LUIZ GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Autos n°: 2143-26.2008.8.11.0025 (Código: 42778)

Autor: Ministério Público do Estado de MT

Réus: Lírio Zeni, Liana Elidia Zeni, Walmor Luiz Giongo e Ivo Giongo

VISTOS.

Compulsando os autos, constata-se que se trata de ação penal vertida em 

face dos réus acima identificados, acusados do cometimento do delito 

tipificado no art. 46, c/c arts. 2º e 3º, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 

(vender ou expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar 

madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença 

válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela 

autoridade competente).

Recebida a denúncia, em aditamento o Parquet aduzindo que a madeira 

irregular apreendida no pátio da madeireira arrolada na ação penal, havia 

sido avaliada em R$ 1.568.134,10, e pelo risco de perecimento, se 

tratando de bem in natura, valendo-se do regramento legal, requereu a 

alienação antecipada do produto apreendido e a destinação do produto às 

entidades cadastradas e patas a receber tais verbas e ao Conselho da 

Comunidade de Execução Penal, sendo a medida deferida em parte, 

autorizando-se a venda, mas sem destinações, porque tal ação somente 

caberia após o encerramento da ação penal.

Designados vários leilões dos bens apreendidos, acabaram sendo 

arrematadas em três lotes parte das madeiras apreendidas, a saber: (a) 

352,96 m3 de toras de madeira garapeira, arrematadas por Pedro Olienik; 

(b) 94,94 m3 de toras de madeira cumaru, arrematadas por Madeireira 

Jordania; (c) 50 m3 de peroba em tora, 30 m3 de cerejeira em tora e 20 m3 

de garrote em tora, arrematados por Alexsandro Souza e Silva.

A ação penal, então, enveredou numa espiral de marchas e 

contramarchas, discutindo a qualidade da madeira arrematada, como se 

esse fosse o objeto central da demanda, olvidando-se de empreender 

impulso ao feito quanto ao elemento mais relevante dele, ou seja, a 

denúncia criminal que repousa sobre os réus.

Por isso mesmo é que a ação completa uma década de tramitação sem ter 

encontrado seu desiderato, não havendo o que discutir quanto à 

manifestação ministerial relativa à evidente perda do poder-dever estatal 

de punir, porque o delito prescreveu há vários anos.

Sendo assim, constatado que desde a última causa interruptiva da 

prescrição (recebimento da denúncia), ocorrida em 08/11/2011 

decorreram 6 anos e 11 meses e considerando que o artigo 109, inciso VI, 

do Código Penal, o prazo prescricional das penas não sobejam 1 ano, é de 

três anos, evidente concluir que há muitos anos se acha prescrita a 

pretensão punitiva em espécie.

Desta forma, consubstanciado em tudo que dos autos consta, verificada a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a extinção da punibilidade 

dos réus é à medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade dos acusados Lírio Zeni, 

Liana Elidia Zeni, Maze Madeireira Zeni Ltda., Walmor Luiz Giongo e Ivo 

Giongo, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal, extinguindo a ação penal, face ao 

decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a 

mesma fosse exercitada adequadamente.

De outro lado, e como muito bem salientou o Parquet, malgrado a postura 

afrontosa e desrespeitosa dos denunciados, que repetidamente insistiram 

na tese de que não possuíam responsabilidade alguma com as madeiras 

apreendidas, pelo frágil argumento de que a prescrição punitiva 

isentava-os de qualquer dever reflexo advindo da infração ambiental, o 

argumento não subsiste e não merece acolhida.

Desimporta se condenados ou não no âmbito penal, os réus, 

especialmente os sócios da madeireira onde encontrado o produto vegetal 

ilicitamente armazenado, receberam o encargo de ter em sua guarda as 

madeiras apreendidas, e isso significa para direito processual, a 

assunção de um ônus, porque o depositário judicial assume o encargo de 

administrador de coisa alheia e não de mero guardador do bem.

Sobre o tema:

“[...] o depositário judicial de bens, conforme preceitua o art. 139 do CPC, é 

um auxiliar do juízo, competindo-lhe a guarda e a conservação do objeto 

do depósito, a fim de assegurar a efetividade do processo de execução. 

In casu, o depositário dos bens, ao deixar de honrar o compromisso 

assumido judicialmente, manteve verdadeiro comportamento desrespeitoso 

com a Justiça e desidioso com o cumprimento de suas obrigações. Assim, 

muito embora o depositário infiel, não se substitua ao devedor executado, 

o descumprimento, de forma voluntária, do dever de guarda e 

conservação dos bens penhorados, depositados em mãos do Senhor [...], 

deve ser considerado como ato atentatório à dignidade da Justiça, o que 

legitima a penhora de seus ativos financeiros, até o limite dos bens 

penhorados. (TRF3. 4ª Turma. AI n. 2009.03.00.041336-8/SP. Rel. Alda 

Basto. Julgado em 07/01/2010).

Vale dizer: muito ao reverso do que erroneamente manifestaram os réus 

em suas derradeiras petições sobre o tema, logo após a enésima 

constatação de que haviam deixado as madeiras apreendidas e 

arrematadas ao relento, como se o encargo fosse o de simplesmente 

separar no pátio os produtos apreendidos e deixá-los expostos até a 

deterioração total, eles são sim depositários da coisa apreendida e 

arrematada, seja pelo auto de infração ambiental lavrado pelos órgãos de 

fiscalização e referendado na peça acusatória, seja por expressa 

determinação judicial, conforme se dessume das decisões de fl. 190/192 e 

350 dos autos.

E se assumiram o encargo, como sócios da madeireira onde se acha 

depositada e apodrecida a madeira arrematada, cabia-lhes zelar pela 

guarda e conservação da madeira até a entrega final ao arrematante, 

porque, segundo a decisão suso mencionada, o encargo somente se 

transferiria ao adquirente após o depósito do valor e a entrega das 

madeiras, que nunca aconteceu quanto aos lotes “b” e “c” acima 

identificados, como se extrai das certidões aportadas ás fl. 241 e 293, v.

Desse modo, e pela última e derradeira oportunidade, intimem-se Maze 

Madeireira Zeni Ltda. e seus sócios-administradores a entregarem aos 

arrematantes Madeireira Jordania (94,94 m3 de toras de madeira cumaru) 

e Alexsandro Souza e Silva (50 m3 de peroba em tora, 30 m3 de cerejeira 

em tora e 20 m3 de garrote em tora), nos moldes e na forma descrita no 

termo de apreensão ambiental, salientando que todos argumentos e 

alaridos sobre erro de medição, avaliação e qualificação das madeiras já 

foram analisados, rebatidos e rechaçados judicialmente.

Nessa mesma toada é a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL Depositário infiel Pedido de penhora "on line" de 

ativos financeiros em seu nome, até o limite do valor dos bens constritos 

Indeferimento pelo juízo "a quo" Decisório que não merece subsistir. 

Depositário que tem o dever de zelar pela guarda e conservação da coisa 

depositada, estando sujeito a apresentá-la em juízo quando exigido ou o 

seu equivalente em dinheiro (arts. 148 e 150 do CPC e 629 do CC) 

Hipótese em que, embora devidamente intimado a apresentar os bens 

penhorados em juízo ou o seu equivalente em dinheiro, o depositário 

quedou-se inerte, razão pela qual tem lugar a diligência requerida pela ora 

agravante nos próprios autos em que se deu a constrição, observados 

aqui os princípios da efetividade da execução e da economia processual 

Questões decorrentes do depósito judicial que devem mesmo ser 

resolvidas pelo juiz do processo” (TJ/SP, 8ª Câmara de Direito Público, AG 

813560320128260000, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, J. em 31/10/2012)”
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Fixo prazo improrrogável de 5 dias para cumprimento integral da ordem 

aqui exarada, sob pena de:

(i) penhora de dinheiro nas contas bancárias, aplicações e investimentos 

dos envolvidos, como forma de restituição aos arrematantes das perdas e 

danos derivadas da perda de preço de comércio/desvalorização das 

madeiras arrematadas;

(ii) restituição via expedição de alvará dos valores atualizados da 

arrematação depositada em juízo aos seus respectivos credores;

(iii) bloqueio da licença de operação da madeireira e de seus sócios até a 

restitutio in integro do total do produto ou de seu equivalente em dinheiro, 

apreendido e depositado sob encargo dos réus e deteriorado pela 

conservação desidiosa e desleixada dos bens, como atestam todas as 

certidões de constatação e fotografias colacionadas aos autos pelos 

meirinhos;

(iv) expedição de cópia integral dos autos ao MPE e à DelPol da Comarca 

para instauração do competente procedimento investigatório criminal ante 

à possível caracterização do cometimento dos delitos descrito nos arts. 

171 e 179 do CP, como vem entendendo a jurisprudência dominante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Juína (MT), 8 de outubro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42778 Nr: 2143-26.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ZENI, LIANI ELIDIA ZENI, MAZE 

MADEIREIRA ZENI LTDA, IVO GIONGO, WALMOR LUIZ GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para proceder com o cumprimento integral da ordem exarada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de:

(i) penhora de dinheiro nas contas bancárias, aplicações e investimentos 

dos envolvidos, como forma de restituição aos arrematantes das perdas e 

danos derivadas da perda de preço de comércio/desvalorização das 

madeiras arrematadas;

(ii) restituição via expedição de alvará dos valores atualizados da 

arrematação depositada em juízo aos seus respectivos credores;

(iii) bloqueio da licença de operação da madeireira e de seus sócios até a 

restitutio in integro do total do produto ou de seu equivalente em dinheiro, 

apreendido e depositado sob encargo dos réus e deteriorado pela 

conservação desidiosa e desleixada dos bens, como atestam todas as 

certidões de constatação e fotografias colacionadas aos autos pelos 

meirinhos;

(iv) expedição de cópia integral dos autos ao MPE e à DelPol da Comarca 

para instauração do competente procedimento investigatório criminal ante 

à possível caracterização do cometimento dos delitos descrito nos arts. 

171 e 179 do CP, como vem entendendo a jurisprudência dominante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Juína (MT), 8 de outubro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129160 Nr: 2005-44.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARLOS DONATO ISIDORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar memoriais pelo prazo da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82599 Nr: 2545-05.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar a advogada Patrícia Simionatto para 

comparecer ao Juizado Especial, desta Comarca, para retirar os autos do 

processo em carga em face do pedido de desarquivamento do feito 

deferido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48376 Nr: 2658-27.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADERNORTE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA PAZINATTO, JORDINO ARRUDA 

ANDRÉ, FERNANDA CRISTINA ANDRÉ, DAIANE CRISTINA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2009/375 (Código nº. 48376)

Exequente: Jadenorte Madeiras Ltda. - EPP

Executada: Luiza Pazinato

VISTOS,

 Trata-se de execução de título extrajudicial que se arrasta há longos anos 

no âmbito do rito sumaríssimo definido pela Lei n. 9.099/95, no afã de 

excutir bens do patrimônio da executada para garantir a dívida em 

cobrança.

Às fl. 98/99 a exequente noticiou o falecimento da devedora e requereu a 

habilitação dos herdeiros para a assunção do polo passivo da lide, 

identificando-os e indicando o paradeiro.

No mesmo passo, realizou-se a constrição de valor irrisório para a 

garantia do juízo, sendo os herdeiros também cientificados dessa 

penhora, sem contudo nenhum deles manifestar qualquer oposição ou 

comportamento, positivo ou negativo, no sentido de saldar a dívida.

Passado todo esse tempo, a exequente formulou pedido de ‘apreciação do 

pedido de habilitação dos herdeiros’, que, em verdade, pela nova redação 

do redação do art. 691, do CPC/15, deverá ser apreciada imediatamente 

“salvo se este (o pedido) for impugnado e houver necessidade de dilação 

probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido 

seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”.

 Dito isso, e não havendo oposição de nenhum herdeiro, nem tampouco 

sendo questionado o fato gerador da habilitação, permanece hígida a 

competência do juízo especial (porque inalterada a regra absoluta da 

menor complexidade verificada a partir do valor da causa), razão porque, 

não sendo hipótese de aplicação do art. 51, V da Lei n. 9.099/95 e na 

esteira do que disciplina o art. 692, do CPC/15, julgo procedente a 

habilitação e transitada em julgado essa decisão, determino à exequente 

que se manifeste em 5 dias, promovendo o impulsionamento do feito 

executório, pena de extinção (art. 53, §4º da Lei de regência dos juizados 

especiais).

Publique-se, intimando os herdeiros, agora executados, por qualquer meio 

de comunicação válido e eficaz.

Proceda-se a alteração do polo passivo nos registros cadastrais.

Às providências

Juína (MT), 12 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 085/2018-CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 

DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   Considerando que a 

Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do Centro Judiciário de 
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Solução de Conflito e Cidadania, estará participando do Workshop de 

Aprofundamento e Supervisão em Círculos de Construção de Paz, no 

período de 17/10/2018 a 19/10/2018;   R E S O L V E :       DESIGNAR a 

servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica Judiciária, matrícula 

2061, para exercer a função de GESTORA JUDICIÁRIA do Centro 

Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta Comarca, no período 

de 17/10/2018 a 19/10/2018, durante o afastamento da titular. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’Oeste, 16 de outubro de 2018.       

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº. 085/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará participando 

do Workshop de Aprofundamento e Supervisão em Círculos de 

Construção de Paz, no período de 17/10/2018 a 19/10/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 17/10/2018 a 19/10/2018, durante o afastamento 

da titular.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 16 de outubro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000365-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. C. (ADVOGADO(A))

M. D. M. D. (RÉU)

V. R. S. (ADVOGADO(A))

R. G. D. J. (RÉU)

G. C. F. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1000365-94.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE, ROGERIO GONCALVES DE JESUS Vistos em 

correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ROGÉRIO 

GONÇALVES DE JESUS - ME em ID 15795383, alegando que diversas 

omissões/contradições na decisão de ID 15521425. Instado, o embargado 

concordou com os aclaratórios. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, verifico que realmente o caso dos 

autos é de litisconsórcio passivo unitário, uma vez que a decisão proferida 

por esta magistrada impactará em ambos os reclamados, razão pela qual 

aplicável a regra do art. 345 do CPC para o fim de afastar os efeitos da 

revelia. Ademais, registro que não há que se falar em contradição na 

decisão impugnada, mas sim em omissão haja vista que esta apenas não 

constou que os efeitos da revelia seriam afastados em razão da 

pluralidade de réus e por ter o Município apresentado contestação 

tempestivamente. Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para sanar a omissão e afastar os efeitos da revelia do 

requerido ROGERIO GONÇALVES DE JESUS – ME, devidamente 

qualificado nos autos. No mais, permanece inalterada a decisão 

embargada. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001186-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RICCI GARCIA (ADVOGADO(A))

Raquel Ferreira Diogo (REQUERIDO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Ao décimo 

primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 14h30min, 

nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, na sala de audiências da Primeira 

Vara, onde se encontravam presentes a Excelentíssima Senhora Doutora 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, MMª. Juíza de Direito, comigo Estagiária 

de Direito, nomeada Oficial Escrevente para o ato, a quem o MMª. Juíza 

ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão 

da audiência de instrução e julgamento, nos Autos nº 

1001186-98.2018.8.11.0011. Feito o pregão, certificou-se a presença da 

parte autora, devidamente acompanhado por seu patrono. Presente o 

Ministério Público e da Defensoria Pública. Aberta a audiência, ante o 

pedido justificado de redesignação da solenidade pela parte requerida, a 

presente restou prejudicada. Dada a palavra ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública, não se opuseram ao pedido. A seguir, pela MMª. Juíza 

foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. (I) Defiro o pedido de ID 

15860944, de modo que redesigno para o dia 25/10/2018 às 17h00m, 

devendo a secretaria de vara expedir o necessário a tanto. Saem os 

presentes intimados.” Eu, ____ (Andreia Fernanda Lemes Rojas), 

Estagiária de Direito, nomeada Oficial Escrevente para o ato, o digitei, 

encerrada às14h32min. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito Dr. Marcus Vinicius Esbalqueiro Dr. Saulo Pires de Andrade Martins 

Advogado da parte requerente Promotor de Justiça José Dias da Cruz 

Requerente

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (RÉU)

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000514-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, MATADOURO UNIAO LTDA - ME 

Vistos em correição. DEFIRO a cota ministerial de ID 14210799, motivo pelo 

qual designo audiência de continuação para oitiva das testemunhas 

Carolina Ferrari Rodrigues e Elizene Vargas Borges para o dia 13/11/2018 

às 14h30min. INTIMEM-SE as partes. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 4 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001514-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA BANDEIRA CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (RÉU)
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MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001514-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): PATRICIA BANDEIRA CASTRO RÉU: EDMILSON RAIMUNDO DA 

SILVA Vistos em correição. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO o pedido de justiça gratuita revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Com o 

olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 05/12/2018, às 13h30min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de 

constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal 

solenidade será realizada por esta magistrada, devendo a parte ser citada 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá 

a parte demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, 

informar por meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes 

da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10 art. 334, do CPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’oeste/MT, 9 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 222991 Nr: 4144-16.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARBBO´S CONFECÇÕES, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Intimação do Procurador da parte autora para manifestar no presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193255 Nr: 3179-72.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Laiane Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:

 Intimação do Procurador da parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188607 Nr: 2430-55.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Vinícios Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240

 Intimação do Procurador da parte autora para manifestar no presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254131 Nr: 5288-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Modonez Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.103/104 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como colacione aos 

autos o exame , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223410 Nr: 4210-93.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberio Gonzaga Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13.412-A

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 172 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT. Igualmente fica o Procurador da 

parte Embargante intimado para apresentar as contrarrazões do recurso 

interposto , no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188606 Nr: 2429-70.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Vinícios Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 Intimação do Procurador da parte autora para manifestar no presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254815 Nr: 5524-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maykeel Vinicios Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Castilho Gomes, Francisco José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 19989 Nr: 456-61.2005.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Samuel Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que dê andamento no feito, 

acerca do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 4149-38.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicíus Alves Bezera, Maria Caires Bezerra - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTE CARDOSO - 

OAB:, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 Intimação do Procurador da parte autora para manifestar no presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251809 Nr: 3989-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Weldson da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

Considerando a ausência de conciliadores no CEJUSC desta Comarca e o 

preceituado no art.334, caput, NCPC, com o fito de evitar prejuízo 

processual, esta Magistrada, nos usos de suas atribuições legais, irá 

realizar a solenidade alhures aprazada. Entrementes, ante o conflito de 

pauta, REDESIGNO para 16 de outubro de 2018 às 13h30min, devendo a 

Secretaria de Vara expedir o necessário para tanto.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251809 Nr: 3989-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Weldson da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Diante do teor da certidão de fl. 44, designo nova data para audiência de 

conciliação/mediação anteriormente designada, a qual deverá ocorrer na 

data de 27 de setembro de 2018, às 13h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste, 11 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11317 Nr: 1942-86.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil.Sem condenação 

em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública 

pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001191-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANICACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DE JESUS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO 

n. 1001191-23.2018.8.11.0011 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [GESTANTE 

/ ADOTANTE / PATERNIDADE]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA JOSE DE SOUZA, Endereço: Rua 02 João Paulo de maio, 1274, 

Jardim São Paulo, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nome: JOSE 

ANICACIO DE SOUZA, Endereço: Rua 02 João Paulo de maio, 1274, Jardim 

São Paulo, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ROSALINA DE JESUS DE SOUZA, Endereço: lugar incerto e não 

sabido, não sabido, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital, bem 

como para comparecer à audiência de Conciliação/Mediação designada 

para o dia dia 29/11/2018 às 14h30min, devidamente acompanhada por 

seu advogado, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. OBS: Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. DECISÃO: 

Vistos. Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 03/10/2018, às 14h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 
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partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo será homologada por esta 

Magistrada em sede de solenidade. Não obtida a autocomposição, sairá à 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. 

Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. DEFIRO as benesses da justiça gratuita. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima - Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JUCINEI APARECIDA GONCALVES, digitei. MIRASSOL D'OESTE, 

16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

PASCOAL MARTINS SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL (ADVOGADO(A))

TRP VEICULOS SEMINOVOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000443-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: PASCOAL MARTINS SANCHES REQUERIDO: JBS S/A, TRP 

VEICULOS SEMINOVOS Diante do teor da certidão de ID 15704501, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 03/12/2018, às 13h30. A 

requerida JBS S/A alegou em preliminar de contestação que a também 

requerida TRP Transportes seria apenas o nome fantasia de uma de suas 

divisões internas, sem contudo, anexar elementos de informação que 

subsidiem o alegado, sendo assim, hei por bem manter a TRP Transportes 

no polo passivo da lide, ao menos por ora, enquanto não for muito bem 

esclarecida essa questão pertinente à legitimação passiva ad causam 

desta última. Por fim, no que tange à ausência de interesse da empresa 

JBS S/A na realização de audiência de conciliação, informa-se que que o 

desinteresse deve ser manifestado por ambas as partes, conforme 

redação do art. 334, §4º, inciso I do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

E. D. S. S. (AUTOR(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 030.869.431-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA AMARAL TORRES (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001322-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDUARDO DE SOUZA SEBALHO REPRESENTANTE: 

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO 

DESANTA CATARINA, ANA CRISTINA AMARAL TORRES Trata-se de ação 

de reparação de danos morais e estéticos com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Eduardo de Souza Sebalho, devidamente 

representado por sua genitora Cleudineia Ribeiro de Souza, em face da 

Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz de 

Cáceres e Ana Cristina Amaral Torres. Consta na inicial que o requerente 

nasceu em 04/03/2010, às 20h00min, com 36 (trinta e seis) semanas e 6 

(seis) dias de gestação nas dependências do nosocômio requerido, em 

perfeito estado de saúde. Consta ainda que, decorridas duas horas do 

parto, a genitora do infante constatou que a sua respiração estaria 

ofegante, motivo pelo qual solicitou a presença dos técnicos de 

enfermagem que deliberaram, de imediato, em coloca-lo em uma 

incubadora. Alegou que decorridos 3 dias da internação em regime 

particular, foi necessário transferi-lo para rede pública. Contudo, os 

profissionais de saúde o retiraram do suporte da incubadora e o 

submeteram ao uso contínuo de soro comum, o qual, por má aplicação, 

ocasionou necrose em sua perna direita, bem como infecção e parada 

cardiorrespiratória. Alegou ainda que a segunda requerida, ciente do seu 

precário estado de saúde, houve por bem dar-lhe alta hospitalar em 

10/03/2010. No entanto, no mesmo dia, o autor apresentou piora 

significativa em seu quadro de saúde, necessitando ser imediatamente 

internado nas dependências do hospital requerido. Narrou que, em 

12/03/2010, foi transferido para o Hospital Regional de Cáceres, onde 

permaneceu vários dias submetido à soroterapia, o que lhe causou 

sequelas definitivas, identificadas apenas em 06/03/2013, com sendo 

autismo infantil (CID F84.0), do que discorda veementemente, por acreditar 

que as sequelas são originárias dos sucessivos erros médicos dos quais 

foi vítima. Diante do exposto, requereu a concessão de alimentos 

provisórios, no valor de dois salários mínimos e, no mérito, para além da 

sua confirmação, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos 

morais e estéticos. Anexou documentos entre os ID’s 15427685 e 

15428955. Vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. A situação narrada na inicial recomenda cautela no exame do 

requerimento da tutela de urgência vindicada, cumprindo oportunizar a 

angularização da relação processual e dar ensejo ao contraditório. Nessa 

toada, em juízo de cognição não exauriente dos fatos articulados na 

exordial e do painel probatório que a instrui, não há como adiantar 
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qualquer consideração sobre a probabilidade de êxito da pretensão 

reparatória. Isso porque o relatório médico anexado no ID 15428955, 

atesta que o autor apresenta atraso no desenvolvimento da linguagem, da 

interação social e do aprendizado para a idade. Comportamento inquieto, 

com hipercinesia, estereotipias, baixa intolerância à frustação, descontrole 

de impulsos. Porém, sem auto ou heteroagressividade graves o suficiente 

que justifiquem uso de medicação neste momento, sem, contudo, tecer 

qualquer observação relativa ao nexo de causalidade entre o diagnóstico 

(CID 10 (OMS): F84.0) e a suposta má prestação dos serviços pelos 

requeridos. Logo, a apuração da suposta má prestação de serviços pelos 

requeridos e da existência de nexo de causalidade entre a conduta que 

lhes é imputada e o evento danoso fica na dependência do que restar 

apurado durante a instrução processual, máxime pela produção de prova 

pericial, sendo inviável deferir, ao menos por ora, o provimento cautelar, 

devido ao seu caráter irreversível. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar 

vindicada. Designo audiência de conciliação para o dia 8 de novembro de 

2018, às 14h00. Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhados de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171734 Nr: 4231-40.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Ecomonica Federal CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, Juel Prudencio Borges - OAB:3838, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:MT- 8423

 Intimar a advogada da parte Embargada Drª Juscilene Viera de Souza 

para apresentar a guia de depósito,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251798 Nr: 3985-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. Pinhal & Cia Ltda, Luiz Pinhal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julle Emerson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 149, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da certidão de fl. 141, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 17/12/2018, às 14h00. 

Atentando-se ao fato de que as solenidades designadas para os dias 

13/08/2018 e 03/10/2018 não foram realizadas em razão do autor não ter 

efetuado o depósito da diligência do Oficial de Justiça tempestiva e 

corretamente (fls. 148 e 129), fica o autor, desde já advertido que acaso a 

carta precatória expedida para a Comarca de Cuiabá, MT retorne pelo 

mesmo motivo, ou seja, pela ausência de recolhimento tempestivo da 

diligência do meirinho, que sua conduta será interpretada pelo Juízo como 

litigância de má-fé (art. 80, incisos IV e V do Código de Processo Civil), 

sujeita a multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, consoante redação do art. 81 do mesmo Diploma 

Legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234215 Nr: 4371-69.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Inacio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:, 

Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 255 cujo teor 

transcrevo:" Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de fl. 

253/254, em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237875 Nr: 1699-54.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stephania Eunilia Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde, 

Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Castilho Rocha - OAB:RO / 

2.617, Tayse Fernanda Botelho Barros - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora para que apresentem nota fiscal 

atualizada, relativa a aquisição dos medicamentos ora pleiteados, com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258250 Nr: 1038-07.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Inácio Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, dentro de 05 (cinco) dias contados 

da intimação do despacho de nomeação do perito: I – arguam o 

impedimento ou a suspeição, se for o caso; II – indiquem assistentes 

técnicos; e III – apresentem quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222110 Nr: 4022-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Rodrigo de Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, uma vez 

que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249599 Nr: 2869-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival de Lima Passos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A, Kirton Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte requerida Kirton Seguros S/A sobre a r. 

decisão de fls. 322, cujo teor transcrevo:"Vistos em correição.

Defiro pedido postulado à fl. 321, deste modo concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para a juntada da proposta de adesão ao contrato de seguro 

de vida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234368 Nr: 4450-48.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Intimar o advogado do Banco do Brasil S/A para que efetue o depósito 

referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de penhora e avaliação, devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234368 Nr: 4450-48.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Intimar o advogado da parte Banco do Brasil S/A para que, querendo se 

manifeste nos autos, no prazo legal, sobre a certidão de fls. 46, cujo teor 

transcrevo:"Certifico que o advogado da parte Maria dos Santos Greve foi 

intimado através do DJE nº 10307, disponibilizado em 01/08/2018, para 

pagar o débito no valor de R$ 410.989,89, no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar, deixando transcorrer o prazo sem 

manifestação. Certifico, outrossim que decorreu o prazo previsto no art. 

525, do NCPC, para que a parte devedora apresentasse sua impugnação."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251565 Nr: 3856-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3856-63.2017.811.0011 Código 251565

ESPÉCIE: Ação de Divórcio

PARTE REQUERENTE: Aparecida Maria de Jesus

PARTE REQUERIDA: Joaquim Francisco da Costa

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Joaquim Francisco da Costa, Cpf: 

04495772287, Rg: 541.683 SSP MT Filiação: João Francisco dos Santos e 

de Laura Nogueira da Costa, data de nascimento: 04/10/1949, 

brasileiro(a), natural de Daminópolis-GO, casado(a), lavrador, Endereço: 

Rua 27 de Fevereiro, S/nº, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol 

D´Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 ( Quinhentos e cinquenta Reais e vinte e 

três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26565 Nr: 663-89.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 663-89.2007.811.0011

 ESPÉCIE: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA 

CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: Antonia Fernandes Marques

PARTE RÉQUERIDA: Antonio Aparecido de Souza

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Antonio Aparecido 

de Souza, Cpf: 79836232168, Rg: 0432625-3 SSP Filiação: Libertino de 

Souza e de Aparecida Rosa Dovica de Souza, data de nascimento: 

16/07/1956, brasileiro(a), natural de Santa fé do sul-SP, casado(a), 

motorista, Endereço: Rua Salustiano N.781 Jardin Vista Alegre, Bairro: 

Parque Morumbí iii, Cidade: São José dos Quatr Marcos-MT

FINALIDADE: Intimar o executado para cientificar-lhe da indisponibilidade e, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas 

indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, em 5 (cinco) dias.

DECISÃO/DESPACHO: Diante do exposto, defiro o pedido de penhora 

on-line, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de 

Antônio Aparecido de Souza, até o valor total de R$ 999.911,42 

(novecentos e noventa e nove mil, novecentos e onze reais e quarenta e 

dois centavos). Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente 

para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de 

Processo Civil. Se frutífera, posto que parcialmente, intime-se o executado 

na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para 

cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro 

de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 15 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS (ADVOGADO(A))

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 15666087. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 16 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-20.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 10878296, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de outubro 

de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011151-25.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ARMELINDO FERRARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento a R. Decisão de Id. 15716173, 

bem como diante da tentativa infrutífera de intimar o executado, conforme 

Id. 15913306, procedo com a expedição de intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 16 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010429-54.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

P. S. FABRE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15433049, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação dos veículos ali 

constantes, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, via 

carta precatória. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-89.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

JORCINEI APARECIDO RODRIGUES MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15185380, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010319-16.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUCIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 
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executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-35.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CASTILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. OI/BRASIL TELECOM S.A. manejou os presentes embargos à 

execução, alegando, em apertada síntese, o excesso na execução, 

devendo o valor das astreintes ser reduzido ao patamar do valor da 

condenação. A exequente requer a manutenção da multa diária fixada no 

valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), bem como a 

expedição de alvará para liberação do valor incontroverso. Os autos 

vieram conclusos. FUNDAMENTO E D E C I D O. Tenho como verossímeis 

as informações trazidas pela Reclamante/exequente, dando conta do 

descumprimento da sentença pela Reclamada, impondo-se, dessa forma, 

a aplicação da multa que lhe foi cominada na decisão, confirmada pela 

própria sentença e em grau de recurso, tendo ocorrido o seu transito em 

julgado. Entretanto, não há como acolher o pedido na forma acenada pela 

Reclamante, sob pena de coonestar o juízo com o visível propósito de 

enriquecimento ilícito, até porque, como é sabido, as "astreintes" não 

constituem forma de indenização ou remuneração, mas mero instrumento 

coercitivo posto à disposição do juízo para compelir o responsável por 

obrigação de fazer a cumpri-la espontaneamente, dando assim efetividade 

ao comando judicial. Nesse diapasão, tem-se como inteiramente 

desproporcional a quantia proposta pela Reclamante a título de execução 

de multas diárias, pelo que deve ser seu quantum reduzido a parâmetros 

aceitáveis e consentâneos com os princípios de Justiça. O art. 537, §1º, 

inciso I, do CPC, dispõe acerca de tal possibilidade da seguinte forma: “Art. 

537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na 

fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva;” Acerca da possibilidade de redução da multa, 

tem-se os seguintes posicionamentos da jurisprudência: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

ASTREINTES. CORREÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO AOS CÁLCULOS 

REALIZADOS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO DE OFÍCIO. CABIMENTO MESMO APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 461, § 6º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Cabe ao juiz verificar se a execução está 

sendo realizada em conformidade com o estabelecido no decisum, 

podendo corrigir, de ofício, erro material constatado, por ser matéria de 

ordem pública. I - O valor executado a título de multa cominatória pode ser 

alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em 

hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a 

irrisoriedade da importância arbitrada (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes. In 

casu, de ofício, reduzo o montante do valor da multa diária de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - Agravo 

desprovido. Multa diária reduzida de ofício. (Tribunal de Justiça do 

Maranhão TJ-MA - Agravo de Instrumento : AI 0369182013 MA 

0008689-29.2013.8.10.0000, Orgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Partes Agravado: BV FINANCEIRA S/A, Agravante: BERNARDA ANDRADE 

DUARTE Publicação 18/12/2013 Julgamento 17 de Dezembro de 2013 

Relator MARCELO CARVALHO SILVA)” “RECURSO INOMINADO CONTRA 

DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE 

ASTREINTES. CABÍVEL A INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO 

DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A PARTIR DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO. 

DESCABIMENTO DA SUPRESSÃO. VALOR REDUZIDO POR 

DESPROPORCIONAL, CONFORME PERMISSIVO DO ART. 461, § 6º, DO 

CPC, DE OFÍCIO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004507836, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 30/10/2013)” AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PARA QUE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

ENERGIA ELÉTRICA SE ABSTENHA DE INTERROMPER O SERVIÇO, 

ACASO O ÚNICO FUNDAMENTO SEJA A FALTA DE PAGAMENTO DA 

PENALIDADE IMPOSTA, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL 

REAIS) POR CADA PERÍODO DE 6H VENCIDO SEM O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E MODIFICAÇÃO DA 

PERIODICIDADE. Insurge-se a empresa agravante quanto a periodicidade, 

o valor em que a multa foi fixada e o prazo para cumprimento da 

obrigação. Quanto ao valor da multa arbitrado em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) por cada período de 6 (seis) horas vencido sem cumprimento da 

medida, tem-se que a multa imposta de fato se mostrou excessiva, 

devendo ser adequada aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade, a fim de que não se propicie o enriquecimento ilícito da 

parte contrária, sem, contudo, permitir-se que se esvazie o caráter 

coercitivo do preceito, com vistas à efetividade da ordem judicial. Valor 

que é reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais) diários. Precedentes 

desta Corte. Multa que a teor do artigo 537, § 1º, do NCPC, poderá, até 

mesmo de ofício, ser modificada, consoante circunstâncias previstas nos 

incisos I e II do aludido dispositivo processual (§ 1º do art. 537 NCPC), que 

assim, não faz coisa julgada. Recurso ao qual se dá provimento. (Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AI 

00532906620168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 4 

VARA CIVEL, Orgão Julgador VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR Partes AGTE: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A, 

AGDO: AUGUSTO FELIPE GOMES Publicação 31/10/2016 Julgamento 26 

de Outubro de 2016 Relator WILSON DO NASCIMENTO REIS)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO QUE 

NEGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO CABÍVEL. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA. FALTA DE APRECIAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E 

PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Recurso próprio, regular e 

tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração 

da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou 

omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os 

embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 

9.099/95. 4. O embargante se insurgiu contra a decisão do relator que não 

se manifestou sobre a possibilidade de o juiz de primeiro grau reduzir de 

ofício astreintes anteriormente fixadas. Alega a existência de vedação 

legal para redução de multa vencida, nos termos do art. 537, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a decisão do relator não se 

manifestou sobre o pedido de gratuidade de justiça, razão porque requer o 

acolhimento dos embargos e a reforma da decisão. 5. Não prosperam tais 

alegações. A decisão monocrática não conheceu o agravo de 

instrumento, porque não se tratou de caso excepcional com possibilidade 

de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como não restou 

evidenciado nenhum erro de procedimento ou decisão teratológica. Diante 

disso, não está obrigado a entrar no mérito da questão. 6. Contudo, 

mesmo não sendo obrigado a entrar no mérito da questão, o fundamento 

utilizado para negar seguimento ao agravo de instrumento da embargante 

respondeu ao questionamento sobre a legitimidade de o juiz, de ofício, 

poder reduzir ou aumentar as astreintes anteriormente fixadas, ou seja, a 

multa diária pode ser reduzida tanto para atender ao princípio da 

proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, estando 

em sintonia com o que prescreve os incisos I e IIdo § 1º do art. 537 do 

CPC. 7. Sobre a gratuidade de justiça, assiste razão à embargante neste 

aspecto. Não houve manifestação quanto a tal pedido, o que deve ser 

deferido. 8. Embargos conhecidos e providos em parte, a fim de conceder 

a gratuidade de justiça, ficando eventual execução suspensa pelo prazo 
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legal. É como voto. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

TJ-DF : 07003479320178079000 DF 0700347-93.2017.8.07.9000, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF Publicação Publicado no DJE : 26/06/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada. Julgamento 21 de Junho de 2017 Relator ARNALDO CORRÊA 

SILVA)” Com estas considerações, e a fim de evitar o enriquecimento sem 

causa, JULGO PROCEDENTE a presente Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, reduzo a referida multa 

diária para o patamar do teto do juizado, no valor de R$ 38.160,00 (trinta e 

oito mil, cento e sessenta reais), com atualização a partir da data deste 

provimento, sobre a qual deverá ter prosseguimento a execução. 

Entretanto, considerando que o fato gerador do crédito existente nos 

autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que cabe ao 

exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu crédito junto 

ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este seja 

devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GALANTI NILSEN (ADVOGADO(A))

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000105-17.2018.8.11.0011. REQUERENTE: IZABEL CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: PARAÍSO DAS FOTOS XXX STÚDIO FOTOGRÁFICO LTDA - 

ME Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - IZABEL CRISTINA DA SILVA – move em desfavor de 

PARAÍSO DAS FOTOS XXX STÚDIO FOTOGRÁFICO, sob o argumento de 

que teve seu nome negativado sem fundamentação no valor de R$340,00 

(trezentos e quarenta reais), incluído pelo contrato n°.690-301. Pleiteia a 

declaração de inexigibilidade do débito, exclusão do no nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização à título de danos 

morais. Deferida tutela antecipada. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação, 

sob a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual e 

impossibilidade jurídica do pedido. No mérito fundamenta no inadimplemento 

da autora quanto ao contrato celebrado entre as partes, assinado, para 

pagamento em 06 parcelas, no valor de R$68,00 (sessenta e oito reais), 

sendo feita negociação posterior para novo parcelamento, mas não 

adimpliu a obrigação. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação e rechaçou os argumentos lançados pela requerida, pugnou 

pela procedência do feito. Os autos vieram conclusos. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

DESISTÊNCIA A autora requer a extinção do feito ante a 

imprescindibilidade de realização de prova pericial em contrato 

apresentado pela ré. Confira-se: TJ-RS – Recurso Cível 71003275450 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 26/08/2011 Ementa: AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO 

DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. 

GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADOS NOS CONTRATOS 

SEMPELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. 

NECESSIDADE DE PERÍCIDA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. 

INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº.71003275450, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, 

Julgado em 24/08/2011).” Sendo assim, opino pela EXTINÇÃO o processo, 

sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, 

com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 21 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-70.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

MILTON BIANCHINI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 413 de 734



Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM - OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade da 

Impugnação. Se tempestiva, RECEBO os Embargos à Execução, eis que 

tempestivos. Nos termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e 

art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, 

não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. Caso, contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID 15945017 dos presentes autos, bem como, da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de Fevereiro de 2019 ás 

15:00 horas Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010184-04.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUVENCIO RIBEIRO NUNES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE SOUZA DIAS (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 13969877, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação dos veículos ali 

constantes, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, via 

carta precatória. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DO PRADO PENHA (REQUERENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000135-52.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDNILSON DO PRADO PENHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Ante a apresentação de 

documentos a fim de comprovar a contratação de produto por parte do 

autor, mister a intimação da parte autora visando manifestar-se e em 

respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Neste compasso, 

indico o prazo de 15 dias, nos termos do artigo 437, parágrafo 1º. do CPC. 

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para prosseguimento 

Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. MIRASSOL D'OESTE, 1 

de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga DECISÃO Vistos. 

ACOLHO a sugestão supra, de modo que se INTIME a autora para se 

manifestar em 15 (quinze) dias. APós, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GALANTI NILSEN (ADVOGADO(A))

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000097-40.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRO MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO 

LTDA - ME Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que 

a requerente - ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA – move em desfavor 

de PARAÍSO DAS FOTOS XXX STÚDIO FOTOGRÁFICO, sob o argumento 

de que teve seu nome negativado sem fundamentação no valor de 

R$272,00 (duzentos e setenta e dois reais), incluído pelo contrato 

n°.690-273. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, exclusão do 

no nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização 

à título de danos morais. Deferida tutela antecipada. Citada a requerida 

compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou 

contestação, sob a preliminar de carência de ação por falta de interesse 

processual e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito fundamenta no 

inadimplemento do autor quanto ao contrato celebrado entre as partes 

para pagamento em 04 parcelas, no valor de R$68,00 (sessenta e oito 

reais), sendo feita negociação posterior para novo parcelamento, mas não 

adimpliu a obrigação. Impugnada a contestação, o autor indicou pela 

necessidade de perícia técnica por desconhecer a assinatura constante 

do contrato. Sendo assim, patente a aplicação do artigo 355, inciso I do 

NCPC. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da 

Lei nº 9.099/95. PERÍCIA Primeiramente, importante destacar que de um 

lado tem-se o autor indicando pela inexistência de contratação de qualquer 

produto oferecido pela ré com interesse em realização de perícia para 

identificar a diferença nas assinaturas; de outro lado tem-se a ré que 

arguiu pela contratação efetiva de um produto fornecido. Compulsando os 

autos, verifica-se que a matéria envolvida aponta para a necessidade de 

realização de perícia técnica. Consigne-se: “TJ-DF – Apelação Cível do 

Juizado Especial ACJ 20150610119487 (TJ-DF) Data de publicação: 

19/05/2016 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVELS. CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA 

APOSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA COMPLEXIDADE 

DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Havendo alegação 

de falsificação de assinatura do contrato que poderia por fim à presente 

ação de execução, somente podendo ser comprovada tal assinatura por 

conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial mostra-se 

indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver matéria 

complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a 

extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3º. E 51, 

inciso II, da Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento servirá 

de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95. Condenado o 

recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais 

ficarão suspensos em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi 

deferida.”. Por conclusão, presente está a incompetência do Juizado 
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Especial diante da necessidade de realização da perícia técnica já 

explanada pelo autor visando comprovar a disparidade entre as 

assinaturas do autor e constante do contrato. Frente ao exposto, dada a 

complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial, 

em respeito ao contraditório e ampla defesa, e a fim de resguardar os 

direitos das partes, opino pela extinção do processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente 

lide possa ser discutida na via ordinária adequada. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 01 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ALEX GALANTI NILSEN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000103-47.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DULCELINA FERREIRA DE 

MORAIS REQUERIDO: PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO 

LTDA - ME Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que 

a requerente - DULCELINA FERREIRA DE MORAIS – move em desfavor de 

PARAÍSO DAS FOTOS XXX STÚDIO FOTOGRÁFICO LTDA - ME, sob o 

argumento de que teve seu nome negativado sem fundamentação no valor 

de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), tendo como referência o 

contrato n°.690-386/388. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, 

exclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

indenização à título de danos morais. Tutela antecipada concedida. Citada 

a requerida compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação. Em preliminar arguiu ausência de interesse 

processual por falta de comprovação dos danos e impossibilidade jurídica 

do pedido. No mérito fundamenta no inadimplemento do autor quanto ao 

contrato celebrado entre as partes para pagamento em 02 parcelas, no 

valor de R$120,00 (cento e vinte reais) cada, mas não adimpliu a 

obrigação. Impugnada a contestação, a autora indicou pela necessidade 

de perícia técnica para averiguação da assinatura constante do contrato 

apresentado pela ré. Os autos vieram conclusos. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Sendo assim, 

patente a aplicação do artigo 355, inciso I do NCPC. PERÍCIA Primeiramente, 

importante destacar que de um lado tem-se a autora indicando pela 

inexistência de contratação de qualquer produto oferecido pela ré com 

interesse em realização de perícia para identificar a diferença nas 

assinaturas; de outro lado tem-se a ré que arguiu pela contratação efetiva 

de um produto fornecido. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria 

envolvida aponta para a necessidade de realização de perícia técnica, 

uma vez que em análise às assinaturas da autora constante em todos os 

documentos apresentados nos autos, tem-se que há visível distinção 

entre todas. Consigne-se: “TJ-DF – Apelação Cível do Juizado Especial 

ACJ 20150610119487 (TJ-DF) Data de publicação: 19/05/2016 Ementa: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE 

FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. 

INCOMPETÊNCIA EM FACE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Havendo alegação de falsificação de 

assinatura do contrato que poderia por fim à presente ação de execução, 

somente podendo ser comprovada tal assinatura por conhecimentos 

técnicos, a realização da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição 

da alegada falsidade, que por envolver matéria complexa afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3º. E 51, inciso II, da 

Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos 

seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei 9099/95. Condenado o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficarão suspensos em 

virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.”. Por conclusão, 

presente está a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade 

de realização da perícia técnica já explanada pela autora visando 

comprovar a disparidade entre as assinaturas. Frente ao exposto, dada a 

complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial, 

em respeito ao contraditório e ampla defesa, e a fim de resguardar os 

direitos das partes, opino pela extinção do processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente 

lide possa ser discutida na via ordinária adequada. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 03 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

EDILENE PAIXAO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GALANTI NILSEN (ADVOGADO(A))

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000104-32.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDILENE PAIXAO DE MORAES 

REQUERIDO: PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - 

ME Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - EDILENE PAIXAO DE MORAES – move em desfavor de 

PARAÍSO DAS FOTOS XXX STÚDIO FOTOGRÁFICO LTDA - ME, sob o 

argumento de que teve seu nome negativado sem fundamentação no valor 

de R$284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), tendo como referência o 

contrato n°.690-256. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, 

exclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

indenização à título de danos morais. Tutela antecipada concedida. Citada 

a requerida compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação. Em preliminar arguiu ausência de interesse 

processual por falta de comprovação dos danos e impossibilidade jurídica 

do pedido. No mérito fundamenta no inadimplemento da autora quanto ao 

contrato de compra e venda de uma fotografia temática, celebrado entre 

as partes, para pagamento em 06 (seis) parcelas, no valor de R$68,00 

(sessenta e oito reais) cada, mas não adimpliu a obrigação. Impugnada a 

contestação, a autora indicou pela necessidade de perícia técnica para 

averiguação da assinatura constante do contrato apresentado pela ré. Os 

autos vieram conclusos. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Sendo assim, patente a aplicação do 

artigo 355, inciso I do NCPC. PERÍCIA Primeiramente, importante destacar 

que de um lado tem-se a autora indicando pela inexistência de contratação 

de qualquer produto oferecido pela ré com interesse em realização de 

perícia para identificar a diferença nas assinaturas; de outro lado tem-se a 

ré que arguiu pela contratação efetiva de um produto fornecido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria envolvida aponta para a 

necessidade de realização de perícia técnica, a fim de possibilitar a plena 

aplicação do princípio da ampla defesa. Consigne-se: “TJ-DF – Apelação 

Cível do Juizado Especial ACJ 20150610119487 (TJ-DF) Data de 
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publicação: 19/05/2016 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL. 

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato que poderia 

por fim à presente ação de execução, somente podendo ser comprovada 

tal assinatura por conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial 

mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver 

matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, 

impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos 

artigos 3º. E 51, inciso II, da Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A 

Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 

9099/95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, os quais ficarão suspensos em virtude da gratuidade 

de justiça que lhe foi deferida.”. Por conclusão, presente está a 

incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de realização 

da perícia técnica já explanada pela autora visando comprovar a alegada 

disparidade entre as assinaturas. Frente ao exposto, dada a complexidade 

da matéria e a necessidade de produção de prova pericial, em respeito ao 

contraditório e ampla defesa, e a fim de resguardar os direitos das partes, 

opino pela extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente lide possa ser 

discutida na via ordinária adequada. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 03 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA COITINHO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000099-10.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARINALVA COITINHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente – MARINALVA COITINHO - promove em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., sob o fundamento de que foi negativado seu 

nome pelo banco réu no valor de R$559,28 (quinhentos e cinquenta e 

nove reais e vinte e oito centavos), incluído pelo contrato 

n°.008255001000084CT, sendo que desconhece a dívida, tampouco foi 

notificada previamente. Pleiteia indenização pelos danos morais e 

exclusão do nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Deferida 

tutela antecipada. Audiência de conciliação restou infrutífera. O banco réu 

apresentou contestação. Preliminarmente aduziu pela ausência de 

documento essencial constante da negativação, posto ter sido juntado 

exclusivamente print das páginas eletrônicas. Meritalmente, alegou que há 

relação contratual firmada entre o banco e a autora consistente em um 

cartão de crédito utilizado e com faturas não pagas. Impugnação à 

contestação apresentada pela autora. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Neste ato, opino pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à cobrança desconhecida pela 

autora, efetuada por parte do banco réu, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PRELIMINAR Em que pese as alegações do réu da necessidade de 

documento original referente à restrição, considera-se a certidão juntada 

aos autos repleta de validade para fins de comprovar a negativação, uma 

vez que emitida on line de empresa vinculada ao sistema Boa Vista SCPC. 

Portanto, afastada a preliminar aventada. MÉRITO Primeiramente oportuno 

registrar que o cerne da questão refere-se à alegada inexistência de 

contratação de produto por parte da autora perante o banco réu, gerador 

de negativação. Pela análise do acervo documental acostado aos autos, 

tem-se que a autora não logrou demonstrar que a cobrança tenha sido 

realizada indevidamente. Afere-se na contestação que era cliente junto ao 

banco réu por possuir cartão de crédito da bandeira Visa, numeração 

4096 0145 4019 5623. Neste sentido, o banco réu fundamenta e 

demonstra que a autora era titular deste cartão de crédito, tendo sido 

utilizado durante alguns meses, desde o ano de 2012, nos exatos termos 

das faturas apresentadas e pagamento com débito em conta corrente. 

Ademais, as faturas demonstram que o cartão fora utilizado em 

estabelecimentos da cidade de Mirassol D´Oeste, comarca em que a 

autora reside e alguns comércios, inclusive, próximos à sua residência, tal 

como o “Supermercado Castelão” estabelecido no Bairro Jardim São Paulo. 

Certamente que, a contratação de alguns serviços é realizada via 

gravação e, diante do recebimento e utilização do cartão com o devido 

desbloqueio, tem-se que o produto fora adquirido regularmente. Somado a 

isto, verifica-se que foram diversos meses e anos em que houveram 

débitos na conta corrente da autora para o pagamento das faturas. 

Portanto, toda prova carreada direciona à veracidade na contratação de 

um produto pela autora e na inexistência de qualquer negativação 

indevida. Certamente que, a fatura inadimplida acarretou cobrança com a 

inclusão do nome da autora em Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Consequentemente, não há presença de qualquer dano moral a ensejar 

indenização. Confira-se: “TJ-RS – Recurso Cível 71005470372 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 15/06/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORIGEM 

DOS DÉBITOS DEMONSTRADA. CONTRATOS ASSINADOS PELA 

CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOS 

VALORES CONTRATADOS. COBRANÇAS REGULARES. AUSÊNCIA DO 

DEVER DE REPETIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível nº.71005470372, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 10/06/2015).” Em suma, improcede o pleito da autora tanto 

materialmente – pela presença de relação jurídica efetiva; quanto pela 

ausência de abalo moral sofrido. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação das requeridas em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 03 de outubro de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARINALVA COITINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 
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1000100-92.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARINALVA COITINHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ante a 

apresentação de documentos a fim de comprovar a contratação de 

produto por parte da autora, mister sua intimação visando manifestar-se e 

em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Neste 

compasso, indico o prazo de 15 dias, nos termos do artigo 437, parágrafo 

1º. do CPC. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para 

prosseguimento Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. 

MIRASSOL D'OESTE, 03 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga DECISÃO Vistos. ACOLHO a sugestão supra, de modo que se 

INTIME a autora para se manifestar quanto à petição de ID 13820228, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000144-14.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

VALENTIM REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, 

em que a requerente - MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM – promove 

em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS sob o fundamento de que constatou uma inclusão de 

negativação em seu nome, incluída pelo contrato nº 846391784, no valor 

de R$1.924,82 (um mil, novecentos e vinte e quatro centavos e oitenta e 

dois centavos), sendo que desconhece os débitos. Pleiteia a exclusão de 

seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declaração 

de inexistência da dívida e indenização pelos danos morais. Concedida 

tutela antecipada para determinar a imediata baixa do seu nome nos 

cadastros de inadimplência da SERASA e SPC. Citada a empresa 

requerida, compareceu em sede de audiência de conciliação que restou 

infrutífera. Posteriormente, apresentou contestação. No mérito, arguiu que 

recebeu o crédito da autora em cessão pelo Banco do Brasil referente a 

um contrato de CDC EMPRÉSTIMO-BB CRÉDITO SALARIO. Impugnação à 

contestação pela autora, rechaçando a tese da requerida. Os autos 

vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

Concernente à justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da 

declaração de hipossuficiência econômico - financeira apresentada pela 

Requerente, nos termos da Lei 1060/50. MÉRITO No mérito, o pedido inicial 

merece ser julgado procedente. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS e CESSÃO 

DE CRÉDITO No que tange à indicada suposta existência de dívida da 

autora juntamente com a empresa ré, derivada de contrato de cessão de 

crédito que recebeu pelo Banco do Brasil, não prospera. Embora a ré 

tenha apresentado diversos documentos, tais como: Documento de 

Cessão de Crédito que sequer comprova o recebimento pela autora; e 

alguns demonstrativos de consulta de financiamento CDC na modalidade 

de crédito salário, indicando serem da autora, não logrou provar; a uma 

que a consumidora efetivamente recebeu a informação quanto à cessão 

realizada, a duas que a autora possuía um débito junto ao Banco do Brasil, 

posto que nenhum contrato ou documento assemelhado fora apresentado. 

Diante da inexistência de demonstração efetiva do título de crédito ou 

outro crédito que tenha caracterizado a dívida, sendo que a empresa ré 

não comprovou ter sido celebrado qualquer negócio jurídico entre a autora 

e o banco que resultou no débito in comento cedido à empresa ré, não 

prosperam os argumentos lançados na contestação. Nesta linha de 

raciocínio, ausente prova da relação jurídica entre a autora e o Banco do 

Brasil. Somado à isto, sabidamente que, ao receber um crédito em cessão, 

deveria a ré ter analisado a formalidade e veracidade do crédito que 

estava a receber. Tem-se por sua obrigação conduzir pela prudência na 

relação. Contudo, a Requerida não trouxe aos autos qualquer prova 

visando comprovar a legalidade no débito e seu inadimplemento. Pautou-se 

exclusivamente em alegações e telas de um eventual produto que foram 

elaboradas unilateralmente, sem constar sequer a assinatura da autora. 

Destaca-se que a responsabilidade da requerida é de natureza objetiva, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Por consequente, no caso em tela, a Requerente tratou de 

demonstrar que houve uma conduta ilegítima por parte da Requerida ao 

negativar seu nome sem existência de débitos. Em contrapartida, a cessão 

de crédito precisa ser cientificada ao devedor, consoante se destoa do 

artigo Art. 290 do Código Civil, a saber: “A cessão do crédito não tem 

eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por 

notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se 

declarou ciente da cessão feita.”. Contudo, em momento algum a autora foi 

noticiada da suposta cessão de créditos formalizada. Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a empresa 

requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da Requerente - hipossuficiente em 

relação à reclamada - prova diabólica, pois não há como comprovar 

negativamente uma dívida. Constatada, então, a responsabilidade da ré, 

mister a declaração de inexistência do débito objeto desta demanda, com a 

exclusão do nome da requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

relacionados à este negócio jurídico inexistente. DO DANO MORAL No que 

concerne à responsabilidade da empresa ré quanto ao dano moral, opino 

pela improcedência do pedido. Embora tenha efetivamente ocorrido a 

negativação do nome da Autora pela empresa Ré, já continham inclusões 

anteriores à efetuada pela ré objeto desta demanda, sendo que um em 

específico ainda constava quando da presente negativação, qual seja: 

efetuada pelo Banco Losango, incluída em 10/12/2015 e excluída somente 

em 30/01/2018. Neste sentido, pela aplicação da Súmula 385 do STJ, já se 

decidiu no Resp nº 1386424 o STJ que: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido 

analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não 

se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição 

indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias 

ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” Assim, o 

bem tutelado pretendido pela Autora para preservar seu nome com a 

indenização por dano moral já foi contaminado e atingido com a 

negativação anterior. Não restando abalo moral a ser tutelado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de declarar 

inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos da inicial, 

confirmando a liminar, com consequente exclusão da anotação do nome 

da Requerente dos bancos de dados de todos os órgãos de restrição ao 

crédito existentes; tangentemente ao dano moral, opino pela 

improcedência do pedido, com aplicação da Súmula 385 do STJ; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 03 de outubro de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 
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produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO CEVADA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000127-75.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIO CEVADA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - 

MARCIO CEVADA DA SILVA – promove em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS sob o fundamento de que 

constatou uma inclusão de negativação em seu nome, incluída pelo 

contrato nº.825611748, no valor de R$2.383,14 (dois mil, trezentos e 

oitenta e três reais e quatorze centavos), sendo que desconhece o débito. 

Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

bem como declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos 

morais. Concedida tutela antecipada para determinar a imediata baixa do 

seu nome nos cadastros de inadimplência da SERASA e SPC. Citada a 

empresa requerida, compareceu em sede de audiência de conciliação que 

restou infrutífera. Posteriormente, apresentou contestação. No mérito, 

arguiu que recebeu o crédito do autor em cessão pelo Banco do Brasil 

referente à um contrato de CDC CRÉDITO AUTOMÁTICO E um CARTÃO DE 

CRÉDITO OUROCARD VISA INTERNACIONAL. Impugnação pela 

requerente. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Concernente à justiça 

gratuita, opino pelo deferimento diante da declaração de hipossuficiência 

econômico - financeira apresentada pelo Requerente, nos termos da Lei 

1060/50. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida 

do nome do autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos 

termos do artigo 355 do NCPC. MÉRITO No mérito, o pedido inicial merece 

ser julgado procedente. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS e CESSÃO DE 

CRÉDITO No que tange à indicada suposta existência de dívida do autor 

juntamente com a empresa ré, derivada de contrato de cessão de crédito 

que recebeu pelo Banco do Brasil, não prospera. Embora a ré tenha 

apresentado diversos documentos, tais como: Documento de Cessão de 

Crédito que sequer comprova o recebimento pelo autor; e consultas de 

restrições, não logrou provar; a uma que o consumidor efetivamente 

recebeu a informação quanto à cessão realizada, a duas que o autor 

possuía um débito junto ao Banco do Brasil, posto que nenhum contrato ou 

documento assemelhado fora apresentado. Diante da inexistência de 

demonstração efetiva do título de crédito ou outro crédito que tenha 

caracterizado a dívida, sendo que a empresa ré não comprovou ter sido 

celebrado qualquer negócio jurídico entre o autor e o banco que resultou 

no débito in comento cedido à empresa ré, à que título for, não prosperam 

os argumentos lançados na contestação. Nesta linha de raciocínio, 

ausente prova da relação jurídica entre o autor e o Banco do Brasil, em 

especial quanto à um suposto cartão de crédito e uma linha de crédito 

fornecida. Somado a isto, sabidamente que, ao receber um crédito em 

cessão, deveria a ré ter analisado a formalidade e veracidade do crédito 

que estava a receber. Tem-se por sua obrigação conduzir pela prudência 

na relação. Contudo, a Requerida não trouxe aos autos qualquer prova 

visando comprovar a legalidade no débito e seu inadimplemento. Pautou-se 

exclusivamente em alegações e telas de um eventual produto que foram 

elaboradas unilateralmente, sem constar sequer a assinatura do autor. 

Destaca-se que a responsabilidade da requerida é de natureza objetiva, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Por consequente, no caso em tela, a Requerente tratou de 

demonstrar que houve uma conduta ilegítima por parte da Requerida ao 

negativar seu nome sem existência de débitos. Em contrapartida, a cessão 

de crédito precisa ser cientificada ao devedor, consoante se destoa do 

artigo Art. 290 do Código Civil, a saber: “A cessão do crédito não tem 

eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por 

notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se 

declarou ciente da cessão feita.”. Contudo, em momento algum o autor foi 

noticiado da suposta cessão de créditos formalizada. Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a empresa 

requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar do Requerente - hipossuficiente em 

relação à reclamada - prova diabólica, pois não há como comprovar 

negativamente uma dívida. Constatada, então, a responsabilidade da ré, 

mister a declaração de inexistência do débito objeto desta demanda, com a 

exclusão do nome do requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

relacionados à este negócio jurídico inexistente. DO DANO MORAL No que 

concerne à responsabilidade da empresa ré passível de ensejar 

ressarcimento moral, opino pela procedência do pedido. O fornecedor, 

neste caso, a empresa ré que indica pela cessão de um crédito, falhou na 

sua prestação de serviços, uma vez que negativou o nome do autor sem 

qualquer respaldo financeiro efetivamente contratado. Observa-se, ainda, 

que em vista da responsabilidade da ré ser objetiva, com culpa presumida, 

o consumidor cumpriu corretamente seu dever de demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Certo que está configurada a 

responsabilidade da Requerida pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência. A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da 

Requerida em eximir-se da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário 

do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível ao requerido, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. 

Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 
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examine, eis que se trata de um lado um consumidor hipossuficiente; e de 

outro lado uma empresa de cobrança de grande porte, indico a 

indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). CONCLUSÃO Diante do 

exposto, opino pela procedência do pedido inicial, confirmando a liminar, 

para: a) manter a exclusão do nome do autor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito; b) 

condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 03 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000125-08.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARILENE SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

promovida por MARILENE SOARES DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., sob o fundamento de que houve negativação 

indevida incluída pelo banco requerido no valor de R$204,42 (duzentos e 

quatro reais e quarenta e dois centavos), incluído pelo contrato 

nº.028615511000078FI, que desconhece a procedência. Pleiteia exclusão 

de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, declaração de 

inexistência do débito, bem com indenização por danos morais. Deferida 

tutela antecipada. Realizada audiência de conciliação, infrutífera, sendo 

que o banco réu apresentou contestação. Em sede preliminar alegou a 

ausência de interesse de agir; no mérito aduziu pela inexistência de danos 

morais por falta de provas e descabimento de notificação prévia por parte 

do banco réu. Impugnação pela requerente. Os autos vieram conclusos. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Assim, apresento o presente projeto de sentença. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois refere-se à 

inexistência de débitos da empresa Requerente junto ao banco Requerido, 

sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. PRELIMINAR INTERESSE DE 

AGIR Sob o argumento de que a Autora não teve a pretensão resistida em 

vias administrativas, pretende o banco réu a extinção do feito pelo 

reconhecimento de carência da ação por falta de interesse de agir. Ensina 

Moacyr Amaral Santos que "há o interesse de agir, de reclamar a atividade 

jurisdicional do Estado, para que este tutele o interesse primário, que de 

outra forma não seria protegido. Por isso mesmo o interesse de agir se 

confunde, de ordinário, com a necessidade de se obter o interesse 

primário ou direito material pelos órgãos jurisdicionais.". Inobstante suas 

alegações, não há que se falar em obrigatoriedade de utilização das vias 

administrativas para a parte procurar as vias judiciais. Isto devido ao fato 

de que o acesso ao Poder Judiciário é aberto à todos de dele necessitam, 

independente de preexistente discussão administrativa. Afasta-se esta 

preliminar. MÉRITO INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Diferentemente do alegado 

pela Ré, presente o abalo moral conduzido à autora juntamente com a 

inexistência de comprovações de que tenha qualquer débito junto ao 

banco consequente de uma aquisição de produtos desta instituição ou 

utilização de serviços. A despeito de o banco réu ter alegado que não 

houve prova do dano, tampouco que a notificação prévia não era de sua 

responsabilidade (tema este que foge ao alcance dos argumentos iniciais), 

a existência de uma dívida por parte da autora não foi, em momento algum, 

debatida e frontalmente analisada pelo banco réu. Nesta mesma linha de 

raciocínio, o banco não demonstrou a potencial licitude pela negativação 

decorrente de um eventual produto inadimplente da autora, tal como um 

suposto empréstimo, cheque especial, cartão de crédito ou algum outro 

produto adquirido e não pago. Ou seja, sequer indicou a origem do débito. 

Indiscutivelmente que, cabia ao banco réu apresentar documentos que 

estariam em seu poder e devidamente assinados pela autora concernente 

à negativação que realizou. Claramente que o banco réu pautou-se 

exclusivamente em meras alegações amplas, sem indicações ou 

apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta frente de 

raciocínio, a Ré é fornecedora de produtos e, como tal, é responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990 à luz da 

responsabilidade objetiva que permeia as instituições financeiras: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Saliente-se que cabia ao 

banco réu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e 

eventual dívida. Isto não logrou fazer, sendo que meras alegações no 

sentido de que a autora não demonstrou quanto ao dano moral sofrido por 

falta de provas, não possuem o condão a excluir sua responsabilidade 

pelo ato ilegal. Conclusivamente, inexistiu relação entre as partes e 

merece ser excluído o nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. DO DANO MORAL Contrariamente às razões que pretende o 

banco réu pelo dano moral, este está presente. Saliente-se que o banco 

réu falhou na sua prestação de serviços, uma vez que negativou o nome 

da autora sem qualquer respaldo financeiro. Observa-se, ainda, que em 

vista da responsabilidade do banco réu ser objetiva, com culpa presumida, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Neste ponto, está devidamente cumprida a demonstração de 

todos estes requisitos. Certo que está configurada a responsabilidade do 

Requerido pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa do Requerido em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 
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na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) exclusão do nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito com declaração de inexistência de débito; b) condenar o banco 

requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados no 

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 04 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

DEUZENI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000045-44.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DEUZENI DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por DEUZENI DOS 

SANTOS SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, sob o 

fundamento de uma negativação indevida realizada pela empresa ré no 

valor de R$128,20 (cento e vinte e oito reais e vinte centavos) sob seu 

desconhecimento. Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, 

exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

indenização por danos morais. Realizada audiência de conciliação, não 

logrou êxito. Em sede de contestação, preliminarmente, a ré aduziu pela 

falta de interesse de agir diante da ausência de reclamação administrativa. 

No mérito arguiu pela existência de contrato entre as partes e inexistência 

de danos morais. Impugnada a contestação, o autor apontou pela 

solicitação de cancelamento da linha após a contratação. Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. Opino pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. PRELIMINAR Sob o 

argumento de que o Autor não teve a pretensão resistida em vias 

administrativas, pretende a empresa ré a extinção do feito pelo 

reconhecimento de carência da ação por falta de interesse de agir. Ensina 

Moacyr Amaral Santos que "há o interesse de agir, de reclamar a atividade 

jurisdicional do Estado, para que este tutele o interesse primário, que de 

outra forma não seria protegido. Por isso mesmo o interesse de agir se 

confunde, de ordinário, com a necessidade de se obter o interesse 

primário ou direito material pelos órgãos jurisdicionais.". Inobstante suas 

alegações, não há que se falar em obrigatoriedade de utilização das vias 

administrativas para a presença de lide entre as partes. Isto devido ao fato 

de que o acesso ao Poder Judiciário é aberto à todos de que dele 

necessitam, independente de preexistente discussão administrativa. 

Afasta-se esta preliminar. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o 

cerne da questão refere-se à uma suposta negativação de valor indevido 

em nome do autor diante da manutenção de um produto primeiramente 

contratado pelo autor e posteriormente cancelado. Relata o autor total 

desconhecimento da dívida. Pela análise do acervo documental acostado 

aos autos, a ré indica que o requerente possuía uma linha de telefonia, 

devidamente contratada e utilizada sendo diante de inadimplemento com a 

utilização do serviço, houve cobrança de fatura. Neste sentido, em exame 

à defesa apresentada pela ré e ante a apresentação da contestação com 

contrato devidamente assinado pelo autor, comprova-se a existência de 

relação jurídica entre as partes. Por seu turno, o autor, em impugnação à 

contestação, confessou que solicitou o serviço da ré, porém, cancelou-o 

por não lhe ser útil. Completou suas alegações orientando que não efetuou 

o pagamento das faturas emitidas após o cancelamento por discordar da 

necessária permanência pelo período de 01(um) ano. Em que pese a 

tentativa de afastar a legalidade na manutenção do serviço pela ré, o autor 

não logrou comprovar a requisição de cancelamento do produto. No mais, 

toda a prova ilustrada nesta demanda, conduz à veracidade e efetividade 

na contratação dos serviços pelo autor e normalmente utilizado. Certo é 

que este conjunto probatório, comprova que, ao quedar-se inadimplente o 

autor, ensejou em cobrança dos valores com a negativação de seu nome, 

tudo em consonância com o contrato firmado. No mais a mais, com amparo 

ao artigo 373, inciso I, NCPC, cabe ao autor comprovar o mínimo do fato 

constitutivo de seu direito, ainda que sob a égide de relação 

consumeirista. Confira-se: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR -VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DIFAMAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

CONDUTA ILÍCITA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS INDEVIDOS.1 - É regular 

o recurso que indica as razões do pedido de reforma e enfrenta os 

fundamentos contidos na sentença. 2 - Para que se caracterize o dever 

de reparar é necessária a confluência de três fatores essenciais: i) dano 

comprovado; ii) conduta ilícita; iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o 

dano sofrido. 3 - A ausência de comprovação de que a ré teria 

disseminado fato ofensivo à honra da autora para além do seu núcleo 

pessoal imediato, causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de 

reparação civil por ausência de conduta ilícita. (TJMG- Apelação Cível 

1.0024.13.307859-2/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves 

(JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, 

publicação da sumula em 09/02/2018).”. E mais, “TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10707130273196001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 24/03/2015 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO 

C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 
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relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.”. E “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. A teor do 

inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à autora incumbe a 

prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo inadimplência da 

autora perante a instituição financeira, em razão do não pagamento do 

contrato firmado, a negativação de seu nome configura exercício regular 

de direito.”. Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há 

como se declarar indenizatória a conduta da ré; levando-se à 

improcedência da presente ação, tendo em vista ausência de 

pressupostos causadores de qualquer dano ao autor. CONCLUSÃO Pelo 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

improcedente o pedido formulado pelo autor, extinguindo-se o feito com 

resolução do mérito, em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Concernente ao pedido contraposto, converta-se a presente 

demanda para fins de cobrança da fatura em atraso nos termos dos 

demonstrativos apresentados junto à contestação, tornando a autora réu 

neste feito. Opino pela ausência de condenação da requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de outubro de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14702299 e o 

Cálculo de ID. 15464294 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-13.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

C J B COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS WELBE KRAYCHETE BARRETO (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA (REQUERIDO)

ANDRE FREIRE GALVAO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnante apresentou 

manifestação, consoante Id.15917251, procedo com a intimação das 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento, nos termos da R. Decisão de Id. 15104009. 

Mirassol D’Oeste, 16 de outubro de 2018 Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-80.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR GALLO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico, em atenção a R. Decisão de ID. 15714854, que a 

parte requerida apresentou manifestação de Id. 15949458, bem como já 

especificou as provas que pretende produzir, consoante Id. 15903036 

Ante ao exposto, promovo com a expedição de intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010339-41.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

ZELIA MENDES SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15163203, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Ademais, considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento total da condenação, e, ante o teor 

do petitório de id nº 15163203, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 
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consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EVANETE LUGATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA VASQUES CAPARROZ - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15962458, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 06/02/2018 Hora: 15:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DORIVAL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000409-50.2017.8.11.0011. REQUERENTE: DORIVAL ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em que pese o direcionamento 

para apresentação de minuta da sentença, consta dos autos 

manifestação do autor em concordância com o depósito efetuado pela 

empresa ré. Sendo assim, necessária a expedição de guia para 

levantamento. Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. 

MIRASSOL D'OESTE, 05 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal 

n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem 

por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo 

exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 1206685 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC, expedindo-se o competente alvará, 

tomando como base as informações constantes no ID 13679745. 

CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso, no prazo legal.Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, 

passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – 

CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me 

CONCLUSOS. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-05.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA PASSOS DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000412-05.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA LUCIA PASSOS 

DOMINGOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em que pese o direcionamento 

dos autos para apresentação de minuta de sentença, a parte autora 

manifestou concordância ao valor depositado pela ré. Sendo assim, opino 

pela expedição de guia para levantamento do valor depositado. Remeta-se 

os autos à apreciação da Juíza Togada. MIRASSOL D'OESTE, 05 de 

outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 12072343 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, expedindo-se o competente alvará, tomando como base as 

informações constantes do ID 13478386. CONTUDO, antes de ser 

expedido o competente alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo 

legal.Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo 

constante no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE 

o competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-58.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010420-58.2013.8.11.0011. REQUERENTE: DARIO ROBERTO FERREIRA 

BRAGA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação pelo 

procedimento dos Juizados Especiais em que DARIO ROBERTO FERREIRA 

BRAGA propôs em desfavor de OI S.A. Conforme consta dos autos, as 

partes se compuseram amigavelmente nos seguintes termos: a ré efetuou 

o pagamento de R$13.461,42; sendo o valor de R$12.115,28 para 

pagamento em 10 dias e o restante pago após a homologação, também em 

10 dias. Em manifestação por parte da ré, comprovou-se ambos os 

depósitos. Assim, em face à composição amigável apresentada em vias 

de instrumento extrajudicial, opino pela homologação do presente acordo, 

com a consequente intimação do autor para fins de manifestação. Remeto 

à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto, na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 05 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 487, inc. III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Nada sendo 

requerido, ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000137-22.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA DA ROCHA FREITAS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - 

VANIA DA ROCHA FREITAS – promove em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS sob o fundamento de que 

constatou uma inclusão de negativação em seu nome, incluída pelo 

contrato nº. 5052121, no valor de R$ 122,38 (cento e vinte e dois reais e 

trinta e oito centavos), e pelo contrato nº. 818430684, no valor de R$ 

1.830,90 (um mil, oitocentos e trinta reais e noventa centavos), sendo que 

desconhece o débito. Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, bem como declaração de inexistência da dívida e 

indenização pelos danos morais. Concedida tutela antecipada para 

determinar a imediata baixa do seu nome nos cadastros de inadimplência 

da SERASA e SPC. Citada a empresa requerida, compareceu em sede de 

audiência de conciliação que restou infrutífera. Posteriormente, 

apresentou contestação. No mérito, arguiu que recebeu o crédito da 

autora em cessão pelo Banco do Brasil referente à um contrato de 

CHEQUE ESPECIAL e adesão ao CDC EMPRÉSTIMO, contratados em 

19/08/2015 e cedidos à Ativos em 19/06/2015. Impugnação à contestação 

pela autora. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. Concernente à justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da 

declaração de hipossuficiência econômico - financeira apresentada pela 

Requerente, nos termos da Lei 1060/50.MÉRITO No mérito, o pedido inicial 

merece ser julgado procedente. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS e CESSÃO 

DE CRÉDITO No que tange à indicada suposta existência de dívida da 

autora juntamente com a empresa ré, derivada de contrato de cessão de 

crédito que recebeu pelo Banco do Brasil - contrato de número 5052121 e 

do contrato de número 818430684, não prospera. Embora a ré tenha 

apresentado diversos documentos, tais como: Documento de Cessão de 

Crédito que sequer comprova o recebimento pela autora; consultas de 

restrições e telas de sistema interno, não logrou provar; a uma que a 

consumidora efetivamente recebeu a informação quanto à cessão 

realizada, a duas que a autora possuía um débito junto ao Banco do Brasil, 

posto que nenhum contrato ou documento assemelhado fora apresentado. 

Diante da inexistência de demonstração efetiva do título de crédito ou 

outro crédito que tenha caracterizado a dívida, sendo que a empresa ré 

não comprovou ter sido celebrado qualquer negócio jurídico entre a autora 

e o banco que resultou no débito in comento cedido à empresa ré, à que 

título for, não prosperam os argumentos lançados na contestação. Nesta 

linha de raciocínio, ausente prova da relação jurídica entre as partes, em 

especial quanto ao empréstimo relatado. Somado à isto, sabidamente que, 

ao receber um crédito em cessão, deveria a ré ter analisado a formalidade 

e veracidade do crédito que estava a receber. Tem-se por sua obrigação 

conduzir pela prudência na relação. Contudo, a Requerida não trouxe aos 

autos qualquer prova visando comprovar a legalidade no débito e seu 

inadimplemento. Pautou-se exclusivamente em alegações e telas de um 

eventual produto que foram elaboradas unilateralmente, sem constar 

sequer a assinatura da autora. Destaca-se que a responsabilidade da 

requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao consumidor demonstrar o ato 

ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Por consequente, no caso em tela, 

a Requerente tratou de demonstrar que houve uma conduta ilegítima por 

parte da Requerida ao negativar seu nome sem existência de débitos. Em 

contrapartida, a cessão de crédito precisa ser cientificada ao devedor, 

consoante se destoa do artigo Art. 290 do Código Civil, a saber: “A 

cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando 

a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito 

público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”. Contudo, em 

momento algum a autora foi noticiada da suposta cessão de créditos 

formalizada. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a empresa requerida não se desincumbira do ônus de 

provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da Requerente - 

hipossuficiente em relação à reclamada - prova diabólica, pois não há 

como comprovar negativamente uma dívida. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré, mister a declaração de inexistência do débito 

objeto desta demanda, com a exclusão do nome da requerente junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito relacionados à este negócio jurídico 

inexistente. DO DANO MORAL No que concerne à responsabilidade da 

empresa ré passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela 

procedência do pedido. O fornecedor, neste caso, a empresa ré que 

indica pela cessão de um crédito, falhou na sua prestação de serviços, 

uma vez que negativou o nome da autora sem qualquer respaldo 

financeiro efetivamente contratado. Observa-se, ainda, que em vista da 

responsabilidade da ré ser objetiva, com culpa presumida, a consumidora 

cumpriu corretamente seu dever de demonstrar o ato ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade. Certo que está configurada a responsabilidade da 

Requerida pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da Requerida em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa de cobrança 

de grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

ALEGADA MÁ-FÉ No que tange a má-fé da autora, não houveram provas 

suficientes a ensejar conduta dolosa com o fim de locupletar-se 

indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – Apelação Cível AC 

10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 16/09/2013 Ementa: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATURA EM ABERTO EM 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. 

ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura ensejadora da 

negativação, não há se falar em dano moral decorrente de inscrição do 

nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser afastada a 

condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a mesma está 

apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer manifestação ao 

ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 do CPC.”. 

Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé. CONCLUSÃO Diante do 
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exposto, opino pela procedência do pedido inicial, confirmando a liminar, 

para: a) manter a exclusão do nome da autora junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito; b) 

condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-36.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEYNE VARANDA MELO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000397-36.2017.8.11.0011. REQUERENTE: GEYNE VARANDA MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por VIVO S.A. em face da r. sentença proferida 

em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95, que 

condenou-a em indenização por danos morais a serem pago para à autora 

GEYNE VARANDA MELO. A empresa embargante alega a presença de 

omissão na r. sentença quanto ao dano moral diante da alegada 

inexistência de comprovação. Em que pese o objetivo claramente 

modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise, eis que 

não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, merece destaque 

algumas ponderações quanto aos princípios norteadores dos Juizados 

Especiais, quais sejam: da oralidade, informalidade, simplicidade, economia 

processual, celeridade e da conciliação. Todos em atendimento ao 

microssistema previsto para este tipo de procedimento. Neste ponto, e 

pelo princípio da congruência, foram fundamentadas todas as questões à 

título do pedido e em alinhamento ao procedimento previsto. Ainda que se 

trate de tema concernente ao mérito da demanda e que não condiz com os 

requisitos das teses de embargos declaratórios processualmente 

permitidas, em vista dos princípios processuais e dos juizados, esclareço 

que inexiste qualquer omissão na sentença proferida singularmente. 

Verificou-se que a ré aduz não conduzir em responsabilidade presumida 

no caso em tela, o que, de fato, não há como considerar. No entanto, a 

tese defensiva carreada de argumentações sem apresentação de provas 

funcionais foi estritamente analisada e fundamentada em sentença. 

Concretamente houve uma negativação por débito que jamais existiu por 

parte do autor. Portanto, pela conduta lesiva da ré, resultou em dano 

presumido à autora, eis que a negativação indevida já é amplamente 

considerada como caracterizador de responsabilidade in re ipsa. Diante 

disto, não merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da 

MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 08 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com 

fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil, acatando a 

opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

16 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE CARLOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010051-59.2016.8.11.0011. REQUERENTE: MAURILIO RODRIGUES DE 

MATTOS REQUERIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Vistos. Em que 

pese o direcionamento dos autos para apresentação de minuta de 

sentença, a parte autora opôs embargos declaratórios, sendo mister a 

intimação da ré, nos termos do artigo 1023, parágrafo 2º. do CPC. 

Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. MIRASSOL D'OESTE, 

08 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Considerando que o autor, Sr. Maurílio Rodrigues de Matos, servidor 

atuante na Terceira Vara desta Comarca, devido às atividades judicantes 

desenvolvidas por esta magistrada foi construída uma proximidade, uma 

vez que anteriormente era servidor da Primeira Vara, de modo que, nos 

termos do artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, esta magistrada 

tornou-se suspeita para a condução do presente feito. Por tais razões, 

DETERMINO a remessa dos autos ao próximo substituto legal constante na 

escala automática de substituição, prevista no Provimento n.º 02/2015/CM 

do Conselho da Magistratura. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de setembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262980 Nr: 3122-78.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 262980

Vistos, etc.

Notifique-se a acusada EDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA, nos 

termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceção, a acusada 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretendem 

produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º, 

Lei n° 11.343/06).

 Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar a 
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acusada se esta possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-la que será assistida pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o ato.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos os antecedentes 

criminais disponíveis no Sistema APOLO.

Por fim, defiro o item nº 03 da cota ministerial de fls. 40/40-v, pelo que 

determino a expedição de ofício à Autoridade Policial requisitando a 

juntada do Laudo de Exame Pericial de Drogas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262980 Nr: 3122-78.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado da acusada para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar adefesa preliminar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258415 Nr: 1116-98.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael da Silva Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1116-98.2018.811.0011 cód. 258415

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Rafael da Silva Andrade

INTIMANDO: Réu(s): RAFAEL DA SILVA ANDRADE, Cpf: 02900524164, 

Rg: 2364082-0 SSP MT Filiação: Honório Barbosa de Andrade e Benedita 

de Fátima da Silva, data de nascimento: 13/09/1989, brasileiro(a), natural 

de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), operador de ponte rolante, Endereço: 

Rua 07, Nº 1.971, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da multa processual no 

valor de R$: 312,61 (trezentos e doze reais e sessenta e um centavos).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNA CAROLINE DE 

CASTRO, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 15 de outubro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 4859-29.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Silva Alvarenga, Jhon Lennon Silva 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado participará do I Encontro do Sistema de 

Justiça Criminal de Mato Grosso, a ser realizado pelo Tribunal de Justiça 

deste Estado nos dias 30 e 31 do corrente mês, na cidade de Cuiabá/MT, 

bem como que na data de 29.08.2018, além de estar em trânsito, precisará 

se deslocar à Comarca de Porto Esperidião, na qual jurisdiciona os feitos 

criminais, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05/12/2018, 

às 14h40min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 127381 Nr: 1146-80.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para manifestação..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 4859-29.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Silva Alvarenga, Jhon Lennon Silva 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 173162

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 21/02/2018, às 16h20min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 4859-29.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Silva Alvarenga, Jhon Lennon Silva 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 21 de fevereiro de 2018, às 16h20min.

Autos n°: 173162

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este Jhon Lennon Silva Alvarenga.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Vera 

Lúcia Ribeiro da Silva, Simone Maria Rodrigues. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Depreque-se o interrogatório do réu Natal Alves Alvarenga, visto que a 

missiva retornou sem o respectivo interrogatório.

Considerando que a testemunha, Policial Militar Otávio Alcides Santos de 

Castro, apesar de devidamente requisitado à fl. 69, deixou de comparecer, 

redesigno a presente audiência para o dia 10/05/2018, às 14:40h.

Extraia-se cópia da requisição de desta ata e encaminhem-se referidos 

documentos ao Ministério Público para apuração da referida falta.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Bianca Conceição Modesto, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Jhon Lennon Silva Alvarenga

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 4859-29.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Silva Alvarenga, Jhon Lennon Silva 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 173162

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 629/2018-pres., a qual alterou o horário de 

expediente na data da audiência outrora aprazada (08h00min ao 

12h00min) devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, redesigno a 

referida solenidade para o dia 29/08/2018, às 14h40min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

No mais, recolha-se o eventual mandado expedido, ainda que não tenha 

sido cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 4859-29.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Silva Alvarenga, Jhon Lennon Silva 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará afastado entre os dias 10 e 

11.05.2018, devidamente autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

27/06/2018, às 14h40min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

No mais, recolha-se o eventual mandado expedido, ainda que não tenha 

sido cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002004-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (REQUERENTE)

RONALDO CENI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. BORGES MARQUES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002004-19.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73686 Nr: 2204-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. da Silva - Me (Buphallos Country Wear), 

Anna Christina Bezerra Leite, Wingleson Santiliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida juntada às fls. 89/91 requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78676 Nr: 1932-88.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite, Paula Rosane Uemura 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:MT 16.067, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS com a finalidade de intimar a parte autora, por 
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seus advogados, para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida juntada às fls. 66/67 requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115365 Nr: 1517-66.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Aparecida Battaglini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28131 Nr: 1137-97.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do ofício juntado às fls. 214/215, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52133 Nr: 3149-74.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananda Metais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Antunes da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Angelica Gregios - 

OAB:SP 212.349, Vanise Bernardi da Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida juntada às fls. 66 requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84642 Nr: 1776-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Arzamendia do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida juntada às fls. 72 requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109635 Nr: 5778-11.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Pedro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para, 

querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO de fls.57/64 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108772 Nr: 5360-73.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA R SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguilera Auto Peças LTDA, Metalurgica 

Schadek LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, SERGIO 

BUENO - OAB:42629

 NOS TERMOS da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para, 

querendo, IMPUGNAR AS CONTESTAÇÕES, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112768 Nr: 137-08.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Santa Agro S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARGARIDA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluisio Berezowski - 

OAB:206.324 - SP, FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - OAB:375462, 

Ricardo Cholbi Tepedino - OAB:SP 143.227-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115608 Nr: 1617-21.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065, 

Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de fls. 93/94, defiro o pleito de fls. 93/94 

para fins de cancelar a solenidade designada nos autos, com fundamento 

no art. 334, parágrafo 4º, inciso II, do CPC.

 Defiro ainda o pleito de fls. 93/94, para fins de determinar a 

citação/intimação da parte Requerida, mediante remessa dos autos, para 

que, querendo, responda a presente ação, no prazo legal.

Consigne-se que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação, caso queira.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25231 Nr: 159-62.2001.811.0086
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 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wintson Correa, Carlos Alberto Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Boff, Alberto Francisco de Mendonça 

Boff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se prolação de sentença às fls. 157/174, 

com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação de Interdito Proibitório 

proposta por Wintson Correa e Carlos Alberto Silva Alves, qualificados 

nos autos, em desfavor do Alberto Francisco de Mendonça Boff, 

qualificado nos autos, em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.

CONDENAR os Autores de forma solidária em custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Releva notar, que a referida sentença julgou simultaneamente os 

Processos n. 159-62.2001.811.0086 – Código n. 25231, n. 

183-90.2001.811.0086 – Código n. 25233, n. 36-54.2007.811.0086 – 

Código n. 33690 e o n. 1846-49.2016.811.0086 – Código n. 92995, sendo 

que os Senhores Alcenir Paes Pereira e Saulo Santos de Oliveira 

interpuseram a Petição de Concessão de Efeito Suspensivo n. 

1006846-09.2018.8.11.0000.

Nesse ponto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos 

da Petição de Concessão de Efei to Suspensivo n. 

1006846-09.2018.8.11.0000, deferiu o pedido suspensivo almejado, 

quando, então, suspendeu a eficácia da sentença em questão, conforme 

documento anexo.

Desta forma, considerando a interposição de recursos nos autos em 

apenso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para julgamento das apelações.

De mais a mais, anote-se a prevenção do Relator Desembargador 

Sebastião Barbosa Farias, nos termos do art. 1.012, § 3°, I, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86119 Nr: 2608-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AMERICO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Leila Marcarini Fogaça, José Roberto 

Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Ferreira Klen - OAB:PR 

49.534, Rafaela Colpani - OAB:/PR 58.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pedido formulado à fl. 50, uma vez que se trata de 

competência do Juízo Deprecante e não deste Juízo Deprecado, o qual se 

encontra adstrito ao objeto da presente missiva.

Desta forma, determino a devolução da presente carta precatória à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100117 Nr: 284-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Galvan & Morelatto LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:MT 3517-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 19, 21/22 e 23, declaro a suspensão da 

missiva nos termos ali delineados, hipótese na qual os autos deverão ser 

remetidos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação do Juízo 

Deprecante ou da parte Exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115257 Nr: 1477-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomário Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Schmitt - OAB:5694-SC, 

Valdir Jose Michels - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido à fl. 18 pela Exequente Bunge Alimentos 

S.A., nos ditames da decisão à fl. 9, porquanto ausente nos autos o inteiro 

teor da decisão judicial.

Desta forma, intime-se a parte Exequente para que acoste aos autos as 

decisões às fls. 15 e 56 da Ação de Execução n. 

0000610-74.2005.8.24.0025, mencionadas no “OBJETO” à fl. 03, e 

requisitadas na decisão à fl. 9.

De mais a mais, ficam mantidas as determinação da decisão à fl. 17.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4388 Nr: 10-86.1989.811.0086

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Espólio de Luiz 

Affonso Cardozo de Mello de Alvares Otero, Richard John Betts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes Neto, João Jose Pereira, 

Tadachi Kubota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Anedio Aparecido Tosta - OAB:MT 4.855, José Nilton 

Gomes - OAB:GO 22.118, Márcio Pires da Fonseca - OAB:119192/SP, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Pois bem.De proêmio, importa salientar que ao apresentar contestação o 

Requerido Manoel Gomes Neto, sustentou ser proprietário dos imóveis 

matriculados sob os n. 4627, 4151, 10759, 10760 e 4626 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT.Sendo que com o 

regular trâmite do feito à fl. 591, fora determinada a averbação das 

confrontações nos imóveis no Cartório de Registro Civil, a qual fora 

cumprida mediante carta precatória, a teor dos documentos às fls. 

640/684, nos ditames da r. sentença às fls. 369/374.Quando do 

cumprimento da ordem disposta na decisão à fl. 591, foram elaborados os 

memoriais descritivos às fls. 660/678, os quais não apresentam 

informações sobre o imóvel matriculado sob o n. 10.759 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, portanto não fora 

objeto da presente ação demarcatória.Entretanto, a Requerente Fazenda 

Paulistas Reunidas Ltda e o Requerido Manoel Gomes Neto às fls. 

798/799, pretendem a retificação do imóvel matriculado sob o n. 10.759 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, o qual 

apresenta sobreposição com o imóvel registrado sob o n. 514 do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT.Desta forma, 

INDEFIRO o requerido às fls. 798/799 pela Requerente Fazenda Paulistas 

Reunidas Ltda e o Requerido Manoel Gomes Neto, uma vez que o feito já 

alcançou seu desiderato.De mais a mais, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 96288 Nr: 3936-30.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açucar e Alcool Bandeirantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOSE LUDUVERIO 

PIZAURO - OAB:272593, Daniel Ferreira Bueno - OAB:SP 217.597, 

Jaci Alves Ribeiro - OAB:200451, Ricardo Alves Pereira - OAB:SP 

180.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Rezende 

Yamashita - OAB:PR/21.487, Tadeu Karasek Junior - OAB:PR 35.576

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 93/95 e 99, necessário o prosseguimento 

da carta precatória em seus ulteriores termos.

Ademais, ponderando pelo cumprimento de forma satisfativa da presente 

missiva, nomeio como Leiloeiro Judicial Oficial a Empresa Araujo Leilões, 

com endereço na Rua Custódio de Melo, n. 630, Bairro Cidade Alta, 

Cuiabá/MT, CEP 78030-435, telefone n. (65) 99997-1717 e e-mail 

araujoleiloes@gmail.com.

Tem-se que o bem penhorado já fora avaliado à fl. 9v°/11, designe-se 

hasta pública para alienação do bem imóvel e, desde já, determino a 

inserção, em pauta própria, as datas para 1ª e 2ª praças, observando-se 

o prazo mínimo de 10 (dez) e o máximo de 30 (trinta) dias entre uma e 

outra, publicando-se os editais, em conformidade ao art. 886 do Código de 

Processo Civil.

Em observância ao disposto no art. 1.100 da CNGC/2016 e art. 24, 

parágrafo único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

Realizadas as praças, lavre-se termo de ocorrência e, decorrido 24 (vinte 

e quatro) horas do ato, lavre-se Auto de Arrematação.

Intimem-se as partes acerca da designação das datas para a realização 

da praça/leilão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106818 Nr: 4788-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rossi Digitação e Cobrança LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Meneghel, Eda Furlani Rolim Meneghel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Rezende 

Yamashita - OAB:PR/21.487, Tadeu Karasek Junior - OAB:PR 35.576

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 101/108, intime-se a parte Exequente 

para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

prosseguimento da missiva.

Em nada de impulso sendo requerido pela parte Exequente, determino a 

devolução da presente carta precatória à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens.

Comunique-se o Senhor Perito Avaliador nomeado às fls. 98/100.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114727 Nr: 1158-19.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura - IDEC, 

Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmira Pedrosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento da finalidade desta missiva, e a inércia da 

parte Executada (fls. 9 e 12), determino sua devolução à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25233 Nr: 183-90.2001.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Francisco de Mendonça Boff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Interdito 

Proibitório proposta por Alberto Francisco de Mendonça Boff, qualificado 

nos autos, em desfavor de Wintson Correa, qualificado nos autos, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:REINTEGRAR A POSSE da Fazenda Angélica, matrícula 8.351, 1º Ofício 

de Diamantino/MT, atual matrícula 13.201, 1º Ofício de Nova Mutum/MT 

para a parte Autora Alberto Francisco de Mendonça Boff;MANTER a 

liminar deferida às fls. 45/47;CONDENAR o Requerido em custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).”Releva notar, que a referida sentença julgou simultaneamente os 

Processos n. 159-62.2001.811.0086 – Código n. 25231, n. 

183-90.2001.811.0086 – Código n. 25233, n. 36-54.2007.811.0086 – 

Código n. 33690 e o n. 1846-49.2016.811.0086 – Código n. 92995, sendo 

que os Senhores Alcenir Paes Pereira e Saulo Santos de Oliveira 

interpuseram a Petição de Concessão de Efeito Suspensivo n. 

1006846-09.2018.8.11.0000.Nesse ponto, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso nos autos da Petição de Concessão de Efeito Suspensivo 

n. 1006846-09.2018.8.11.0000, deferiu o pedido suspensivo almejado, 

quando, então, suspendeu a eficácia da sentença em questão, conforme 

documento anexo.Desta forma, considerando a interposição de recurso 

nos autos e nas demandas apensas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento das 

apelações.No tocante ao recurso disposto na demanda, antes do 

cumprimento do parágrafo acima, determino que a Secretaria Judicial 

certifique a inércia da parte interessada frente a decisão à fl. 259.De mais 

a mais, anote-se a prevenção do Relator Desembargador Sebastião 

Barbosa Farias, nos termos do art. 1.012, § 3°, I, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103015 Nr: 2129-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pizzolato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o postulado pela parte Requerente à fl. 66, 

considerando as razões dispostas nas decisões às fls. 61 e 48.

Nesse ponto, a decisão à fl. 48, deixa claro a necessária intimação do 

Requerido Alexandre Pizzolato para indicação do local dos bens, sendo a 

este atribuído a possibilidade de multa por ato atentatório a dignidade da 

justiça, não à Bunge Alimentos S.A., a qual não dispõe da condição de 

parte na presente demanda.

Desta forma, intime-se o Requerido Alexandre Pizzolato acerca do 

conteúdo da decisão à fl. 48.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33690 Nr: 36-54.2007.811.0086
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 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenir Paes Pereira, Saulo Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Francisco de Mendonça Boff, Vilson 

Correa, Carlos Alberto Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Pavoni Rodrigues - 

OAB:177151/SP, Aleandra F. de Souza - OAB:MT 6249, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348, Marcelo Pereira de 

Lucena - OAB:MT 16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, ALESSANDRO MARTINS - OAB:MT 4.733-E, Joe 

Ortiz Arantes - OAB:MT 1166-A, Marco Antonio Guimarães J. 

Junior - OAB:MT 10.369

 Releva notar, que a referida sentença julgou simultaneamente os 

Processos n. 159-62.2001.811.0086 – Código n. 25231, n. 

183-90.2001.811.0086 – Código n. 25233, n. 36-54.2007.811.0086 – 

Código n. 33690 e o n. 1846-49.2016.811.0086 – Código n. 92995, sendo 

que os Senhores Alcenir Paes Pereira e Saulo Santos de Oliveira 

interpuseram a Petição de Concessão de Efeito Suspensivo n. 

1006846-09.2018.8.11.0000.Nesse ponto, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso nos autos da Petição de Concessão de Efeito Suspensivo 

n. 1006846-09.2018.8.11.0000, deferiu o pedido suspensivo almejado, 

quando, então, suspendeu a eficácia da sentença em questão, conforme 

documento anexo.Desta forma, considerando a interposição de recurso 

nos autos e nas demandas apensas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento das 

apelações.No tocante ao recurso disposto na demanda, antes do 

cumprimento do parágrafo acima, determino que a Secretaria Judicial 

certifique a inércia da parte interessada frente a decisão à fl. 368.De mais 

a mais, anote-se a prevenção do Relator Desembargador Sebastião 

Barbosa Farias, nos termos do art. 1.012, § 3°, I, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111983 Nr: 7025-27.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Mercado e Conveniência LTDA - ME, LUCIMARA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pistore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 De proêmio, no tocante a decisão do Recurso de Agravo de Instrumento 

informado à fl. 247, a teor do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, 

mantenho a decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária formulado 

pela parte Autora, tenho pelo deferimento, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil, porquanto comprovado o estado de hipossuficiência 

através dos documentos às fls. 187 e 223/227. Ademais, indefiro o 

postulado pelos Patronos do Requerido às fls. 218/219, no tocante a 

prorrogação do prazo para juntada do seu comprovante de residência, 

mormente por verificar o transcurso de prazo superior a 30 (trinta) dias 

após a prolação da decisão à fl. 216.Considerando o requerido pelas 

partes para instrução probatória, defiro o pedido de produção de prova 

documental, prova testemunhal e depoimento pessoal.Desta forma, 

designo audiência de instrução para o dia 4 de dezembro de 2018, às 

16h30min.Intimem-se as partes, pessoalmente, para prestarem depoimento 

pessoal, nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil, 

sendo dispensada em caso de manifestação dos Advogados informando 

o comparecimento espontâneo, os quais intimo para tal fim desde já, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto.Ademais, intimem-se as 

partes para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que concerne a 

intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder 

com a sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.No tocante ao pedido de inspeção judicial, tenho pelo 

indeferimento, porquanto não contribui para o julgamento da 

demanda.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92995 Nr: 1846-49.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Francisco de Mendonça Boff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de Souza 

- OAB:MT 6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 Releva notar, que a referida sentença julgou simultaneamente os 

Processos n. 159-62.2001.811.0086 – Código n. 25231, n. 

183-90.2001.811.0086 – Código n. 25233, n. 36-54.2007.811.0086 – 

Código n. 33690 e o n. 1846-49.2016.811.0086 – Código n. 92995, sendo 

que os Senhores Alcenir Paes Pereira e Saulo Santos de Oliveira 

interpuseram a Petição de Concessão de Efeito Suspensivo n. 

1006846-09.2018.8.11.0000.Nesse ponto, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso nos autos da Petição de Concessão de Efeito Suspensivo 

n. 1006846-09.2018.8.11.0000, deferiu o pedido suspensivo almejado, 

quando, então, suspendeu a eficácia da sentença em questão, conforme 

documento anexo.Com efeito, em razão da suspensão da eficácia da r. 

sentença, prejudicado o pedido formulado pelo Autor às fls. 410/412.Desta 

forma, considerando a interposição de recurso nos autos e nas demandas 

apensas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para julgamento das apelações.No tocante ao recurso 

disposto na demanda, antes do cumprimento do parágrafo acima, 

determino que a Secretaria Judicial certifique a inércia da parte 

interessada frente a decisão à fl. 407.De mais a mais, anote-se a 

prevenção do Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, nos 

termos do art. 1.012, § 3°, I, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109698 Nr: 5807-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JAIR BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pedido formulado à fl. 32, uma vez que se trata de 

competência do Juízo Deprecante e não deste Juízo Deprecado, o qual se 

encontra adstrito ao objeto da presente missiva.

Desta forma, determino a devolução da presente carta precatória à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000771-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXEQUENTE)

AFONSO HENRIQUES MAIMONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS FREDERICO ALTOE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000771-84.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

PLANTIVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA, em face de 

izaías frederico altoe, todos qualificados nos autos. Com a inicial, vieram 

os documentos de ID 13057575, 13057584, 13057598, 14679679, 

14679629 e 14679599, trazendo os títulos executivos nos quais se 

fundamenta a pretensão executiva. Pois bem. Compulsando os autos 

nota-se que a presente inicial está de acordo com o que determinado o 

artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. 

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 74.602,24 (setenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e 

vinte e quatro centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios 

dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000739-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTINA DE SA SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

FATIMA DO BOMDESPACHO DE ABREU SA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000739-79.2018.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os requisitos 

legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

requerida no endereço constante da inicial para, querendo, contestar a 

presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Tendo em vista que a autora manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na contestação seja 

alegado pela ré qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC 

intime-se a autora para, apresentar impugnação a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo 

com o artigo 351 do CPC. Defiro o pedido para concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça à requerente GISELLE CRISTINA DE SÁ SANTOS, 

eis que configurada sua situação de hipossuficiência, elencada no artigo 

98, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001917-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERREIRA ALVES (ADVOGADO(A))

MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001917-63.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 14688231 e 

14688235 com orientação da página equivocada, o que inviabiliza a 

análise do feito, bem como requereu os benefícios da assitência judiciária 

gratuita, mas nada comprovou, não juntando nos autos sequer declaração 

de hipossuficiência. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no 

artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente os documentos registrado sob o ID's 14688231 e 

14688235 com orientação de página correta, a fim de viabilizar sua leitura, 

bem como para que recolha as custas processuais e taxas judiciárias ou 

comprove a impossibilidade de fazê-lo, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002465-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CARDOSO WEILER (ADVOGADO(A))

JUAREZ VENDRUSCOLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002465-88.2018.8.11.0086 Vistos. De 

proêmio, defiro o petitório constante no ID nº 15903562 e, por 

consequência, determino a retificação do CNPJ do requerido junto ao 

sistema para fazer constar o nº 03.507.415/001-44. No mais, verifico que 

o autor não procedeu ao recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciárias. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, trazendo aos autos o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum, 15 de outubro de 

2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 117855 Nr: 2696-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Philippsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Jerônimo Zarpellon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 431 de 734



OAB:19773/O, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Inicialmente, deixo de atribuir efeito suspensivo à execução, visto que 

o caso em apreço não destoa da regra prevista no artigo 919 do Código 

de Processo Civil, pois não estão elencados os requisitos para concessão 

da tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco houve 

requerimento do embargado para tal. Outrossim, INDEFIRO o pedido para 

reconsideração da decisão anterior, visto que o embargante não trouxe 

aos autos qualquer documento para demonstrar a sua condição de 

hipossuficiência. Ainda, INDEFIRO o requerimento para recolhimento de 

custas ao final do processo, em virtude do disposto no artigo 90, § 3° do 

Novo CPC, que relata que se houver transação entre as partes antes da 

sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, de modo que o Poder Judiciário poderá nada 

receber pelos seus serviços prestados. No entanto, quanto ao pedido de 

parcelamento do valor das custas, DEFIRO-O, com fulcro no artigo 98, § 

6°, do Código de Processo Civil, em seis prestações mensais, cujo 

pagamento da primeira parcela deverá ser comprovado nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nesse diapasão, determino que o requerente 

seja intimado para recolher o pagamento da primeira parecela das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290 do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir, nos termos do 

artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, devolvam-se os 

autos conclusos para análise da possibilidade de julgamento antecipado 

do pedido ou designação de audiência, consoante disposição do artigo 

920 do Código Processual Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85745 Nr: 2401-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lina Maurícia de Almeida Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal do I N S 

S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:MT 14.353

 Vistos.

Traslade-se cópia da sentença de fls. 20/22, bem como do acórdão de fl. 

40 para os autos em apenso de nº 3012-97.2008.811.0086 – Código 

40091.

 Em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Deixo de apreciar o petitório de fl. 44, visto que este deve ser feito nos 

autos de cumprimento de sentença de nº 3012-97.2008.811.0086 – Código 

40091.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107361 Nr: 4648-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Jerônimo Zarpellon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Philippsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19773/O, VANIA DOS SANTOS - OAB:11332

 Vistos.

Ante a concessão da tutela cautelar antecedente de sequestro às fls. 

20/25, mantida às fls. 127/132, mantendo o exequente MIGUEL JERÔNIMO 

ZARPELLON como depositário da colheitadeira John Deere, modelo 1550, 

chassi CQ1550A049005, ano 2003, a qual foi objeto do contrato de 

compra e venda com reserva de domínio aqui executado, incabível a 

conversão do sequestro em penhora.

O sequestro consiste na apreensão de coisa certa e determinada, objeto 

de disputa, com o fim de ser entregue ao vencedor.

A tutela cautelar de sequestro não pode ser convertida em penhora para 

futura alienação e satisfação do direito do credor, mas apenas garantirá a 

entrega do bem litigioso ao vencedor da lide. Portanto, será convertido em 

depósito.

Logo, CONVERTO o sequestro da colheitadeira John Deere, modelo 1550, 

chassi CQ1550A049005, ano 2003, em DEPÓSITO, em favor do exequente 

MIGUEL JERÔNIMO ZARPELLON, o qual já é depositário do bem.

Nesses termos, expeça-se mandado de avaliação do bem supradescrito, 

a fim de que possa ser aferido o valor correto da máquina agrícola a ser 

descontado do valor da execução.

Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem quanto a 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para requererem o que 

lhes forem de direito.

Após a vinda aos autos do laudo de avaliação pelo oficial de justiça, 

intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do valor da 

execução, descontada a importância equivalente à máquina depositada, e 

requerer o que entender de direito.

Por isso, postergo a análise do pedido para realização de penhora online e 

busca de veículos pelo Sistema RENAJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 121665 Nr: 4438-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal AGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONAN ROBERTO DE FRANÇA 

PINTO - OAB:14607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não informou a 

qualificação correta da parte requerida, não indicou os fatos e os 

fundamentos jurídicos do pedido e o pedido com suas especificações, 

bem como não atribuiu valor à causa e não indicou as provas com que 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

 Dessa forma, intime-se a patrona dos exequentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, com a 

indicação da qualificação da requerida, a indicação dos fatos e os 

fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido e suas 

especificações, assim como para que atribua valor à causa e indique as 

provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 121102 Nr: 4170-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melina Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Nadaf Gusmão - 

OAB:16.014/MT, Francisco Claudio Jassniker Junior - 

OAB:21.087/MT, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Concluindo a exposição de ideias, o interesse-adequação está 

intrinsecamente ligado à utilidade da prestação jurisdicional, estando 

presente quando os pedidos formulados tem aptidão concreta a melhorar 

a situação do autor, o que no caso concreto não se verifica, enquanto que 

o interesse-necessidade está ligado à imprescindibilidade de atuação da 

jurisdição estatal para a resolução do conflito. É inútil a provocação 

jurisdicional se ela não for apta a produzir a correção mencionada na 

inicial. Desta feita, haverá falta de interesse se diante de determinada 

situação jurídica, a providência pleiteada não foi adequada e apta a 

modificar a situação. Logo, a “medida cautelar inominada” não deve 

subsistir como procedimento autônomo, vez que deve ser formulado o 

pedido pela parte interessada nos autos do procedimento principal, e não 

em autos apartados, mormente pelo fato de já ter sido interposto recurso 

de apelação nos autos concernentes aos embargos à execução, sendo 
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que o pedido do autor poderá ser apreciado pelo Tribunal competente. 

Ante todo o exposto, em virtude da manifesta ausência de interesse de 

agir na modalidade interesse-adequação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante 

artigo 485, incisos I e VI, do Código Processual Civil. Ante o quadro de 

extinção processual sem julgamento do mérito, condeno à parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Decorrido o prazo para interposição 

de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73257 Nr: 1773-82.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invest Lar Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 170, visto que para responsabilizar o sócio é 

necessária a desconsideração da personalidade jurídica, a qual deverá 

ser feita por meio de incidente processual, com fulcro no artigo 133 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40342 Nr: 3312-59.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLSS(, KCdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, determino o levantamento da quantia depositada à fl. 144 em 

favor do exequente na conta informada à fl. 146.

Proceda a Sra. Gestora os atos necessários para a liberação dos valores.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93035 Nr: 1867-25.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGFdL, BFVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, JULIANE DESTRI NEGRETTI - OAB:MT 20028/O, Luiz Pires 

Rocha - OAB:MT 13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, determino a juntada aos autos dos embargos opostos pelo 

executado nos autos em apenso, assim como a juntada do parecer 

ministerial.

Após, intime-se a representante do exequente para se manifestar acerca 

da peça defensiva, no prazo de 10 (dez) dias, além de trazer aos autos 

cópias do acordo constante às fls. 23/25, visto que está em parte ilegível, 

de modo que não é possível verificar o valor estabelecido pelas partes 

acerca da prestação alimentar.

Por fim, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40934 Nr: 356-36.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284, Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido para estabelecer o benefício previdenciário de 

auxílio-doença ao autor, conforme determinado na sentença de fls. 

172/175, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que já houve 

determinação para tanto e o demandado não observou o comando 

jurisdicional, sob pena de estabelecimento de multa diária.

Intime-se o Gerente Executivo da referida autarquia para dar cumprimento 

à decisão, conforme indicado às fls. 176, remetendo-se cópias dos 

documentos ali mencionados.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do 

recurso de apelação interposto às fls. 177/182 e contrarrazoado às fls. 

188/193.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 663-53.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMBR(M, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, Thiago Bocci Romualdo - OAB:MT 14.804-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio José Cossetin - 

OAB:MT 8982, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Ante a existência de interesse de incapaz no feito em epígrafe e que até a 

presente data não houve intervenção ministerial, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71185 Nr: 3720-11.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelindo Luiz Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocini & Rocini LTDA (Agro Safra), JC Moreira 

Agricola ME (Multisafra)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 8268-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - 

OAB:5841-B/MT, Marcos Vinícius Mendes de Moares

endes de Moraes - OAB:, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:MT 

8250

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71207 Nr: 3737-47.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miguel Lanzarini (espólio)
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocini & Rocini LTDA (Agro Safra), J C Moreira 

Agricola - ME (MULTISAFRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 8268-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - 

OAB:5841-B/MT, Marcos Vinícius Mendes de Moares

endes de Moraes - OAB:, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:MT 

8250

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87569 Nr: 3460-26.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Neves de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Primordialmente, considerando que o feito em epígrafe não se amolda às 

hipóteses de subsunção à temática dos julgados mencionados às fls. 

60/62, REVOGO a suspensão decretada anteriormente e determino o 

prosseguimento do feito.

Assim, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal), intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua 

necessidade e pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar 

concluso ao gabinete para saneamento ou julgamento, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90540 Nr: 272-88.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAD, COD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da prestação de contas de fls. 192/195.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101306 Nr: 989-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller, Luiz 

Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amélia de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/RS 60.819, Andrei Ricardo Zucolotto - OAB:OAB/RS 

104.123, Elisa de Bortoli Keller Ceolin - OAB:OAB/RS 87.110, 

Jucelaine Maria Zucolotto Keller - OAB:OAB/RS 57243, Paula 

Siebeneichler Rocha Martini - OAB:OAB/RS 69.036, ROGERIO DE 

BORTOLI KELLER - OAB:29238

 Vistos.

Determino a citação do requerido Valmir Luiz Copetti por meio de carta com 

aviso de recebimento, no endereço de fl. 480.

 Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

No mais, tendo em vista que o requerido Luiz Capocci está em local incerto 

e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito 

em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja o mesmo citado por 

edital, nos termos do artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

prazo de 20 (vinte) dias, em observância ao disposto no artigo 257, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Em caso de inércia do requerido Luiz Capocci, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca, como curadora especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108079 Nr: 4977-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

proposta por BV FINANCEIRA S/A em face de EDSON ANDRADE DA 

SILVA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 40/41, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 40/41, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118356 Nr: 2934-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVD, VCdS, MdSRdT-M, JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson - OAB:

 (...) Sendo assim, tendo em vista que a criança está residindo em 

Comarca diversa e, considerando que pela regra insculpida no artigo 147 

do Estatuto da Criança e do Adolescente a competência é determinada 

pelo domicílio dos pais ou responsáveis pelo menor, a presente medida de 

proteção deve ser remetida à Comarca de Barra do Bugres/MT. O artigo 

147 e incisos assim estabelece: “Art. 147. A competência será 

determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde 

se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.” 

Sendo assim, nos processos envolvendo crianças e adolescentes a 

competência é absoluta e insuscetível de prorrogação, haja vista o 

princípio do melhor interesse do menor, funcionando como uma exceção à 

determinação contida no artigo 43 do Novo CPC, que prevê a perpetuatio 

jurisdictionis. Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juízo para julgar este feito e, por consequência, DECLINO DA 
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COMPETÊNCIA em favor da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Barra do Bugres/MT. Outrossim, diante do depósito judicial pelo Município 

de Santa Rita do Trivelato/MT referente à importância indicada pelo 

Município de Nova Mutum no que tange aos custos da estadia da menor 

CLARA VITÓRIA no “Lar dos Girassóis”, expeça-se o respectivo alvará 

para levantamento dos valores em favor do Município de Nova Mutum, 

efetuando a transferência dos recursos à conta bancária indicada às fls. 

125. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 896-74.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTL, RPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Paulo Eurico Marques Luz - OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 (...) Ainda que a parte requerida tenha trazido em sua contestação a tese 

negatória acerca da constituição do débito, porque sequer teria contas em 

instituição bancária, sua argumentação caiu por terra quando o Banco do 

Brasil encaminhou aos autos a documentação relativa à abertura de conta 

corrente n°. 22.248-8, agência 2764-2, de sua titularidade. (...) Sendo 

assim, evidenciada a conduta descrita o artigo 80, inciso II, do CPC, de 

modo que aplico em face da requerida a multa por litigância de má-fé, com 

fulcro no artigo 81, do mesmo códex, no montante equivalente a 1% (um 

por cento) do valor atualizado da condenação. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA proposta por PNEU 

TECH LTDA, em face de IDA GLACI HESSLER THEVES, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida 

ao pagamento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com correção 

monetária pelo INPC desde a data da emissão do cheque e acrescida de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a primeira 

apresentação do título (28/10/2013), de modo que o feito deve ser 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Assim, condeno os requeridos 

ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não executada a sentença no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81867 Nr: 40-13.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP, 

Renato Alves de Freitas, Jaber Felipe de Quadros Silva, Erla Giovana de 

Matos Freitas, Fernanda Benar Bertao Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.

Ante a ausência de citação dos requeridos JABER FELIPE DE QUADROS 

SILVA e FERNANDA BENAR BERTAO SILVA, considerando que as cartas 

de citação encaminhadas não foram entregues, conforme avisos de 

recebimento encartados às fls. 44/45, intime-se a parte requerente para 

informar endereço atualizado dos demandados, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 2091-94.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

nos autos o endereço atualizado da testemunha Ivanor Barrivieira, sob 

pena de preclusão da oitiva da citada testemunha.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

 Informado novo endereço retornem os autos conclusos para designação 

de audiência ou caso a testemunha não resida nesta comarca, expeça-se 

a respectiva carta precatória para oitiva desta.

 Sem prejuízo do determinado anteriormente, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre os documentos de fls. 

192/196.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105459 Nr: 3533-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso do Sul - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ainda para corroborar tal posicionamento, transcrevo abaixo a lição 

do nobre jurista Daniel Amorim de Assumpção Neves acerca da 

adequação: “Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor 

deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição 

inicial. Sendo a lide consubstanciada num resistência à pretensão de 

obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação 

jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando 

seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido.” Concluindo a 

exposição de ideias, o interesse-adequação está intrinsecamente ligado à 

utilidade da prestação jurisdicional, estando presente quando os pedidos 

formulados tem aptidão concreta a melhorar a situação do autor, o que no 

caso concreto não se verifica. Ante todo o exposto, em virtude da 

manifesta ausência de uma das condições da ação, consubstanciada no 

interesse de agir, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, consoante artigo 485, inciso VI, do Código Processual Civil. (...) 

considerando que a embargada não foi citada nestes embargos para 

exercer seu direito ao contraditório, deixo de condenar a parte 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 

Entretanto, tendo em vista que deu causa à extinção da ação, condeno o 

embargante ao pagamento das custas processuais, porém, tal 

condenação permanecerá sob condição suspensiva, ante o deferimento 

do benefício da gratuidade da justiça, que ora reconheço, considerando 

que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Por fim, não obstante ter determinado a extinção do feito sem resolução do 

mérito, recebo os embargos à execução como impugnação ao 

cumprimento de sentença/justificativa e determino que sejam encartados 

nos autos em apenso porque o executado opôs sua peça defensiva 

tempestivamente. Proceda-se ao traslado da peça do executado para os 

autos em apenso, assim como do parecer ministerial, arquivando-se os 

presentes autos, com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46359 Nr: 1778-12.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J M GARCIA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a impugnação à penhora de fls. 48/53.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80042 Nr: 3189-51.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ligia Teresinha Gass, Luisa Kerine Gass Dornelles, 

Ligia Teresinha Gass

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Considerando que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

consignou expressamente em seu recurso de apelação interposto às fls. 

57/59 que, caso a parte autora concordasse que a correção monetária e 

os juros fossem computados na forma do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997 a 

autarquia desistiria do recurso, a autora informou às fls. 65 que 

concordava com a autarquia previdenciária.

Sendo assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso de apelação de fls. 

57/59 por parte do INSS.

Portanto, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 51/56 e 

intime-se a parte autora para dar início à fase de cumprimento de 

sentença.

Não executado o título judicial no prazo legal, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98636 Nr: 5495-22.2016.811.0086

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmgardt Fredrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Hartford Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 83, considerando que foi instaurado de ofício 

o incidente de restauração de autos, vez que os autos originais sob o n°. 

1120-46.2014.811.0086, código 77598, foram extraviados.

Expeça-se os respectivos mandados de citação às partes para 

contestarem a restauração de autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cabendo-lhes exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e 

dos documentos que estiverem em seu poder, segundo dispõe o artigo 

714, do CPC.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51032 Nr: 2071-45.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ardemiro Girelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meu Pequeno Mundo Escola de Educação 

Infantil Ltda - ME, Camila Varga Tenconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Márcio José Cossetin - OAB:MT 8982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Milene Arissava - OAB: MT 16.851

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para a parte exequente se manifestar 

nos autos, nos termos da decisão de fls. 58.

Após, por consequência, determino a suspensão da execução, por 01 

(um) ano, conforme preceitua o artigo 921, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 15909 Nr: 236-37.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vaneli Lourdes Cima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albert Ansbach, Comercial Agrícola Produtiva 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432/MT, Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B

 (...) Certidão de matrícula do imóvel indicado está encartada às fls. 678. A 

penhora foi realizada mediante termo às fls. 318, sendo os requeridos 

intimados pelo Diário Oficial. Expedidas as cartas precatórias para a 

avaliação do imóvel, este não foi localizado pelos oficiais de justiça, 

conforme certidão de fls. 339-v e 370. Assim, a exequente postulou às fls. 

375/376 pela desistência da penhora do imóvel e a realização de penhora 

no rosto dos autos n°. 624-66.2004.811.0086, código 24821, da Primeira 

Vara de Nova Mutum, no valor de R$ 148.114,45 (cento e quarenta e oito 

mil, cento e catorze reais e quarenta e cinco centavos), do crédito 

existente em nome da executada COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA 

LTDA. Sendo assim, considerando que a área penhorada mediante termo 

nos autos não foi localizada para ser realizado o auto de avaliação, defiro 

o requerimento da exequente às fls. 375/376 para desconstituição da 

constrição sobre o imóvel, eis que fracassada a tentativa de alienação do 

bem, o qual sequer foi localizado, conforme disposto no artigo 848, inciso 

VI, do CPC. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Marcelândia/MT, informando a respectiva desconstituição da penhora 

sobre o bem registrado sob a matrícula n°. 622, a fim de que proceda ao 

cancelamento da averbação realizada. Por fim, defiro o requerimento de 

penhora de crédito em nome da executada COMERCIAL AGRÍCOLA 

PRODUTIVA LTDA, no valor de R$ 148.114,45 (cento e quarenta e oito mil, 

cento e catorze reais e quarenta e cinco centavos), a ser averbada nos 

autos n°. 624-66.2004.811.0086, código 24821, da Primeira Vara de Nova 

Mutum, com fulcro no artigo 860, do Código de Processo Civil. Lavrado o 

auto de penhora, o qual deverá ser juntado a estes autos, intime-se o 

executado para, querendo, apresentar embargos à penhora, nos termos 

do disposto no artigo 841 e artigo 855, do CPC. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90847 Nr: 474-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Varga Tenconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ardemiro Girelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 (...) Pois bem. A demanda deve ser julgada procedente, eis que além da 

presunção de veracidade gerada pela revelia, a parte embargante logrou 

demonstrar que o veículo Chevrolet Spin LT 1.8, AT, LT, de cor prata, ano 

2013, placas OBR 1109, chassi n°. 9BGJB75Z0DB299894, RENAVAM 

00566848651, constrito na execução n°. 2071-45.2011.811.0086, código 

51032, é de sua propriedade, conforme nota fiscal de fls. 15 e cópia do 

certificado de registro e licenciamento de veículo encartada às fls. 17. 

Ademais, a embargante comprovou que não era parte na execução 
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retromencionada, vez que às fls. 75/76 trouxe cópias do instrumento 

público de procuração que a constituiu como procuradora da empresa 

executada, MEU PEQUENO MUNDO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

LTDA – ME, e às fls. 78/81 foi encartada cópia do contrato social da 

pessoa jurídica, na qual a embargante não figura como sócia. Logo, a 

embargante não poderia ter seus bens objeto de constrição ou penhora, 

considerando que não é parte na execução, de maneira que a 

procedência da ação é o caminho a ser trilhado. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS 

DE TERCEIRO opostos por CAMILA VARGA TENCONI, em face de 

ARDEMIRO GIRELLI, e julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de 

confirmar a liminar já concedida às fls. 93/94, para determinar o 

desbloqueio definitivo do veículo Chevrolet Spin LT 1.8, AT, LT, de cor 

prata, ano 2013, placas OBR 1109, chassi n°. 9BGJB75Z0DB299894, 

RENAVAM 00566848651, através do Sistema RENAJUD. Condeno o 

embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado atribuído aos 

embargos, com fulcro no artigo 85,§ 2º, do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, e não executada esta decisão no prazo legal, 

traslade-se cópia desta sentença aos autos em execução em apenso, 

arquivando-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87686 Nr: 3537-35.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuster & Santos Ltda. - Me (M S 

Transportes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 89.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 718-96.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:MT 5091-B, Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

Visto que, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96690 Nr: 4224-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a citação por carta a fim de localizar o executado no endereço 

indicado conforme fl. 34.

Rua: Monte Castelo, N. 261 Bairro: Jardim Monte Libano. Cidade: Ponta 

Porã/MS.

No mais, INDEFIRO o bloqueio via Renajud, visto que o executado não 

possui ciência da presente execução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53618 Nr: 1120-17.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP, Astor Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Castellar de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. A parte exequente alega à fl. 103 que o requerido se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital. (...) 

Julgado que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. 

INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual 

moderno e de uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, 

do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por 

desídia das partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação 

pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas 

todas as tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. 

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A 

interpretação do dispositivo em tela deve observar, dentre outros 

aspectos, a finalidade da norma concebida pelo legislador, sob pena de 

privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim 

maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal 

específica e efetiva à proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).” Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do executado. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78910 Nr: 2135-50.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Reis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 76.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44173 Nr: 3560-88.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mello e Mendes Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MELLO E MENDES LTDA - ME, CNPJ: 

07964528000120. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA, acima qualificada, para em 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da penhora on line realizada nos autos, 

requerendo o que de direito, nos termos da decisão a seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 79/80, assim, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ doexecutado.Os autos permanecerão 

conclusos para que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, 

intime-se o executado para, querendo, requerer o que de direito, bem 

como, oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores.Caso negativo, 

proceda a busca veículo registrado em nome do executado via sistema 

RENAJUD.Às providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 15 de outubro de 2018

Luciana de Souza Cavar Moretti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97917 Nr: 5060-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA, Poliana 

Chaves Freire Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 66.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90434 Nr: 207-93.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira ("Fião")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 63.

Visto que, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84452 Nr: 1652-83.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronica Maria Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita, demonstrado o exercício de trabalho rural por período 

superior a 180 (cento e oitenta) meses, de acordo com o artigo 48, da Lei 

8.213/1991, associado a comprovação do requisito etário. Não obstante o 

fato de que quando a parte demandante tenha ajuizado a ação já não 

estava mais trabalhando na condição de rurícola, tal fato não impede a 

concessão do benefício previdenciário, ante o posicionamento pacificado 

do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: “O reconhecimento do 

direito à aposentadoria híbrida por idade não está condicionado ao 

exercício de atividade rurícola no período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo.” (STJ – Resp 1.476.383/PR, publicado em 

08/10/2015) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, para o 

efeito de CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade ao requerente, no valor de um salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo indeferido, 

conforme os seguintes dados abaixo: Nome do segurado: VERÔNICA 

MARIA ROSA Benefício concedido: aposentadoria por idade híbrida Data 

de início do benefício – DIB: 24/04/2014 – data do indeferimento do 

requerimento administrativo (fls. 81/82). Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC. O requerido está isento do pagamento das custas 

processuais. Deverá o requerido suportar, não obstante, verba honorária 

em favor da procuradora da requerente, no montante equivalente a 10% 

das verbas vencidas até esta sentença (CPC, art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 

111 do STJ). As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora calculados nos termos do artigo 1°-F da Lei 

n°. 9.494/1997, a contar do requerimento administrativo. Sem reexame 

necessário. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001205-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KESSBIER IND. E COM. DE CHOPES E CERVEJAS ESPECIAIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MMC TECH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (RÉU)
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P. R. TANUCCI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME (RÉU)

PABLO RICARDO TANUCCI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001205-73.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por KESSBIER INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE CHOPES E CERVEJAS ESPECIAIS LTDA em face de MMC 

TECH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, P. R. TANUCCI MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA e PABLO RICARDO TANUCCI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Na exordial o autor pugnou pelo parcelamento das 

custas processuais e taxas judiciárias. Vieram os autos conclusos. É o 

relato necessário. Fundamento e decido. Do compulso dos autos, verifico 

que merece ser deferido o requerimento de parcelamento das despesas 

processuais para o requerente, isso porque conforme prevê o artigo 98, § 

6º, do Novo Código de Processo Civil, pode o juiz modular o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Nesse sentido as lições de Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero: “O juiz pode modular o benefício da assistência 

judiciária gratuita, limitando-o, apenas, a certos atos processuais (§ 5º) ou 

oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas 

processuais. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Edição, pag. 

183)” Outrossim, assim preceitua o § 6º do artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil: “§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” Desse modo, entendo pela modulação 

da assistência judiciária gratuita e, por consequência, defiro o 

parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas para o 

requerente, com fulcro no artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo 

Civil. Oportuno consignar que o pagamento das despesas processuais 

deverá ser feito até o dia 10 (dez) de cada mês, de modo que eventual 

atraso resultará no indeferimento da petição inicial, independente de 

intimação do requerente. Assim, recebo a inicial, eis que da análise 

perfunctória, presentes os requisitos. Com o fito de conciliar as partes, 

designo audiência preliminar de conciliação para o dia _23/11/2018 às 15 

horas, a qual será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC. Citem-se os requeridos sobre os termos da inicial, bem como 

intime-os para que compareça ao ato designado acompanhado de 

advogado, importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do 

Código de Processo Civil. Se não houver acordo, poderá o réu contestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de 

Processo Civil, desde que o faça por intermédio de advogado. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 16 de outubro de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001976-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA RAIMUNDI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

MAURI PASCOAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001976-51.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando a informação contida no documento encartado no ID , 

acerca do falecimento da requerente CARMELINA RAIMUNDI DE OLIVEIRA, 

a qual ocupa o polo ativo desta execução, determino a suspensão do 

processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Intime-se o causídico da parte requerente para regularizar a situação 

processual, promovendo-se a habilitação no polo ativo dos sucessores da 

de cujus, com fulcro no artigo 313, § 1° e artigo 689, ambos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto ao requerimento do 

requerido HOSPITAL SANTA ROSA para que seja determinado o bloqueio 

de verbas públicas nas contas bancárias do ESTADO DE MATO GROSSO 

no valor de R$ 145.614,87 (cento e quarenta e cinco mil reais e oitenta e 

sete centavos), tenho por bem indeferi-lo, não obstante tenha sido 

deferida a tutela de urgência para que a unidade hospitalar não 

suspendesse a internação da paciente e que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL fornecesse uma vaga em leito de unidade de terapia intensiva 

através do Sistema Único de Saúde ou de fornecedor particular. À época 

da concessão da medida, a paciente se encontrava em grave estado de 

saúde e, infelizmente veio a óbito, sem que o ESTADO DE MATO GROSSO 

cumprisse a tempo a determinação judicial, razão pela qual a autora 

permaneceu internada em hospital da rede privada. Sendo assim, neste 

momento já não se configura presente o requisito da urgência para o 

cumprimento da medida liminar, de modo que o bloqueio não deve ser 

realizado neste momento processual. Intimem-se as partes desta decisão. 

Abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste no feito, vez 

que, não obstante a ausência de incapazes, a presente lide versa sobre 

interesses públicos indisponíveis. Após a respectiva habilitação, tornem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum, 16 de outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002467-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS 

GRADUACAO LTDA - EPP (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE 

DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002467-58.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 1.000 (um mil reais), 

entendo que este não é o Juízo competente para apreciação do feito, visto 

que se trata de demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos contra a Fazenda Pública Municipal. A Lei 12.153/2009 instituiu os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações 

cíveis de interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos 

Municípios, com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, 

da mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos 

Juizados no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a 

existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou que as 

causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde 

estiverem instalados. Nessas demandas se incluem aqueles em que é 

pleiteada obrigação de fazer para homologação de inscrição em concurso 

público, como no caso em epígrafe. Sendo assim, o feito em epígrafe deve 

ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Nova Mutum. Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Nova Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. 

Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum, 15 de 

outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001131-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

_________ Processo nº. 1001131-19.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fulcro 

no Decreto-Lei 911/69 proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE 

MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, em face de RAYLA 

RODRIGUES SALVALAGGIO, todos devidamente qualificados nos autos, 

tendo como objeto o veículo VW Novo Voyage 1.0 City, Flex, de cor prata, 

ano 2014/2014, placas NJS-7062, chassi 9BWDA45U7ET203769, 

RENAVAM 00993513514. A inicial veio acompanhada dos documentos 

indicados nos IDs n°. 13636883, 13636872, 13636856, 13636851, 

13636848, 13636843 e 13636745. No ID 13636843 encontra-se anexado o 

comprovante da notificação extrajudicial da devedora, constituindo-a em 

mora. No ID 14039199 foi deferida a medida liminar de busca e apreensão, 

considerando estarem preenchidos os requisitos necessários. No ID 

14659663 foram anexados os comprovantes da busca e apreensão do 

veículo efetivada, assim como da citação da requerida, sendo que no ID 

15222790 foi certificado o decurso de prazo para a apresentação de 

contestação pela demandada. Em seguida, no ID 15200613 a requerente 

postulou para que fosse determinado ao DETRAN a expedição de Novo 

Certificado de Propriedade do veículo apreendido, em nome da 

COOPERATIVA, desobrigando-a do pagamento de taxas, multas e 

impostos anteriores a agosto de 2018. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primordialmente, tendo em vista que a 

requerida, mesmo devidamente citada, não apresentou contestação, 

tampouco efetuou a purgação da mora, DECRETO A REVELIA DA 

DEMANDADA RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO, com fulcro no artigo 

344 do Código de Processo Civil, com a aplicação de seus efeitos. 

Destarte, considerando que não há questões preliminares ou prejudiciais 

ao conhecimento do mérito e que as partes não requereram a produção de 

outros meios de prova, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Insta consignar 

que para a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o 

inadimplemento do devedor. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante 

notificação extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos 

e Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei 

n. 911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. 

Mora configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012).” Oportuno aludir que a requerente aportou aos 

autos a configuração da mora mediante a notificação extrajudicial 

encaminhada no ID 13636843, bem como a inexistência de prova 

inequívoca do pagamento. Outrossim, constato que fora efetuada a busca 

e apreensão do bem objeto da lide no ID 14659663 , com o respectivo 

depósito judicial, permanecendo desde então sob custódia da requerente. 

No que concerne ao vencimento antecipado das parcelas, este é 

plenamente cabível, bem como considerando que o bem foi apreendido, 

para reaver este deveria pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em que seria 

restituído o bem, entretanto a requerida não purgou a mora. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena do bem em 

favor da requerente, tornando definitiva a liminar concedida. Condeno a 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Determino ao 

DETRAN/MT que proceda à transferência do veículo apreendido para o 

nome da requerente, expedindo-se o respectivo certificado de 

propriedade, desobrigando-a do pagamento dos débitos fiscais, cujos 

fatos geradores ocorreram antes da apreensão do automóvel, em 

08/08/2018. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANA KRAJEWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001191-89.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de MARIA ELIANA KRAJEWSKI, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Conforme se verifica pelos 

documentos de ID’s nº 15142115 e 15142147, as partes entabularam 

acordo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Em vista do acordo celebrado (ID’s nº 15142115 e 15142147), e por ser 

expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos 

mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos. Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Após o decurso do 

prazo concedido para pagamento, qual seja, 28/08/2022, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002499-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARA SERAPIAO DOS SANTOS (INTERESSADO)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRÍCIA FERST ZANDONA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002499-63.2018.8.11.0086 Valor da causa: $6,168.11 ESPÉCIE: [Ato / 

Negócio Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCIMARA SERAPIAO DOS SANTOS Endereço: 

Avenida dos Canarios, 332, w, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: LUIS FELIPE LAMMEL - 

MT0007133A POLO PASSIVO: Nome: PATRÍCIA FERST ZANDONA 

Endereço: Rua dos Cedros, 2424W, Jardim Primavera I, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): FRANCIMARA SERAPIAO DOS SANTOS 

A presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 16:30 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 
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expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 16 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

ROSIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000162-38.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSIVALDO DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 

Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 

9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

LIRIO LAUTENSCHLAGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: LIRIO LAUTENSCHLAGER Dados 

do Processo: Processo: 1000342-54.2017.8.11.0086 Valor causa: 

$10,868.08 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: LIRIO LAUTENSCHLAGER 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

MT0007170A REQUERIDO: OI S.A Nome: OI S.A Endereço: TELEMAT - 

BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Advogado do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - MT0013241S-A Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca do RECURSO JUNTADO NOS 

AUTOS, para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 16 de outubro de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002034-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta 

por Marcos Souza de Oliveira em desfavor de Município de Nova Mutum e 

Estado de Mato Grosso. Aduz a parte Autora que realizou avaliação 

retiniana, tendo sido verificado que o demandante possui edema central 

com espessura de 330 micras e formação de áreas císticas na região 

retiniana, necessitando, com urgência, de aplicações de Eylia, com 

intervalo entre as aplicações de 30 (trinta) dias. Neste prisma, requer a 

concessão de tutela de urgência para fins de determinar o fornecimento 

do medicamento necessário, bem como, no mérito, o julgamento 

procedente da demanda confirmando a tutela concedida. O Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT, emitiu parecer nos autos. Vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. Decido. Pois bem. De proêmio, indefiro o pedido de novo 

encaminhamento do feito ao NAT, porquanto já foi explanado no segundo 

parecer - ID 15613002, que não existem solicitações médicas recentes ou 

que imponham um parecer diverso daquele inicialmente proposto. Defiro o 

pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Primeiramente, consigno que, embora o artigo 2º da Lei nº 8.437/92 

imponha a intimação prévia da Fazenda Pública em caso de pedido de 

antecipação de tutela, ante a extrema urgência da medida ora pleiteada 

entendo desnecessário tal procedimento. Pois bem. Estabelece o art. 300 

do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. A parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. “In casu”, verifico que o medicamento 

pleiteado, a saber, Eylia (Eflibercepte), não é fornecido pelo SUS, 

conforme declaração constante no ID 14953146. Desta feita, cumpre 

mencionar a tese firmada no julgamento do Recurso Especial 
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Representativo de Controvérsia 1.657.156/RJ (Tema 106) do STJ, onde se 

preceituou que para concessão dos medicamentos não incorporados pelo 

SUS exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) 

comprovação, por meio de laudo médico, da imprescindibilidade do 

tratamento ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, 

para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) 

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 

c) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso concreto, 

verifica-se que o relatório médico acostado aos autos comprova o 

diagnóstico, o que é corroborado pelo “item 1” da conclusão do NAT. 

Ademais, o Autor demonstra mediante o documento constante no ID 

15214258 que já fez uso do medicamento sugerido pelo NAT, a saber, 

“Avastin”, sem obter êxito em curar a enfermidade, demonstrando-se, 

portanto, a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS. A condição de 

hipossuficiente do demandante também resta demonstrada através dos 

documentos acostados no ID 14953134, denotando-se a sua 

impossibilidade em arcar com a compra do medicamento de alto custo. 

Verifica-se ainda que o medicamento pleiteado é registrado na Anvisa, 

sob o n. 170560097. Deste modo, tenho que presentes os requisitos 

necessários para a concessão do pleito, em consonância com a tese 

firmada pelo STJ. A análise dos fatos narrados e dos documentos 

acostados à inicial permitem constatar a probabilidade do direito alegado 

pela parte Autora, bem como a existência de receio de perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, ao menos em sede de análise 

sumária, ante ao iminente risco que o demandante corre em perder a 

visão. Cumpre ressaltar que o laudo prescrito pelo profissional da área da 

saúde está sujeito às sanções previstas no artigo 302 do Código Penal, 

em caso de falsidade, de modo que, a priori, dada a presunção de sua 

veracidade, é suficiente para demonstrar a necessidade e a urgência do 

uso do medicamento. Assim, no caso em tela, verifico que foram 

acostados documentos que ratificam a necessidade e urgência da 

concessão da tutela pretendida, de forma a assegurar a saúde e a vida do 

demandante, com urgência. Pelo exposto, incumbindo ao Estado garantir a 

saúde dos cidadãos, a apreciação do pedido liminar não comporta maiores 

delongas, sendo o deferimento deste medida que se impõe, especialmente 

diante da gravidade do estado de saúde em que se encontra o Autor. 

Diante do exposto, presentes os requisitos necessários, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, forte no artigo 

art. 300 do Código de Processo Civil e em consonância com a tese firmada 

pelo STJ (Tema 106), para fins de: 1. DETERMINAR, de proêmio, a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos 03 (três) orçamentos do medicamento pleiteado, no intuito de 

demonstrar o seu menor custo, ante a necessidade de observância a 

menor oneração possível do erário; 2. Tão logo quanto aporte aos autos 

os orçamentos nos moldes determinados acima, DETERMINAR que a parte 

Requerida (Estado de Mato Grosso) forneça à parte Autora, de imediato, o 

adequado tratamento consistente no fornecimento e aplicação do 

medicamento “Eylia” (06 doses, em intervalos de 30 dias), de acordo com 

a prescrição médica, sob pena de eventual bloqueio em caso de 

descumprimento da medida, bem como eventual tratamento e 

medicamentos (TFD) que se façam necessários referente a este problema 

de saúde em específico; Deixo consignado que se entende por TFD: a) 

exames e procedimentos médico-hospitalares necessários, consultas, 

tratamento ambulatorial, hospitalar/cirúrgico previamente agendado; b) 

passagens de ida e volta - aos pacientes e se necessário a 

acompanhantes, para que possam deslocar-se até o local onde será 

realizado o tratamento e retornar a sua cidade de origem; e c) ajuda de 

custo para alimentação e hospedagem do paciente e acompanhante 

enquanto durar o tratamento, se for o caso; 3. DETERMINAR a intimação 

do Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum, quanto ao 

conteúdo da presente decisão, a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde, a central de regulação do Sistema Único 

de Saúde – SUS. Caso não haja disponibilidade no Sistema Único de 

Saúde – SUS, o fornecimento deverá ser realizado de forma particular, as 

expensas da parte ré, sem prejuízo de eventual bloqueio de verba pública 

suficiente para atendimento do postulado. Outrossim, deixo de designar 

audiência de conciliação em observância ao teor do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016. Cite-se e intime-se a parte Requerida para que traga 

aos autos documentos que contribuam para o esclarecimento da 

demanda, nos ditames do art. 9° da Lei n. 12.153/2009. Tratando-se de 

carta precatória, fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 11 de outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CAMPOS CORDEIRO (REQUERENTE)

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002420-84.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WANDERSON CAMPOS CORDEIRO REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus 

da prova, porque não cabe a parte autora fazer prova de fato negativo. 

Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. A caução se mostra importante por dois motivos, o 

primeiro seria que a parte requerente confessa que realizou a contratação 

com arequerida, vindo a ter seu nome inscrito nos cadastros de proteção 

ao crédito por suposto erro na instalação, o segundo seria que a inscrição 

possui mais de dois anos, sendo considerada antiga, o que retira dela o 

periculum in mora. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a 

garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 
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da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002451-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SANCHES NETO (REQUERENTE)

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CENTER CELL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002451-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ORLANDO SANCHES NETO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A., CENTER CELL Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma que os valores objeto da inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito são indevidos, decorrentes de erro na 

contratação. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob 

o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121780 Nr: 4491-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gabriela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Souza - 

OAB:MT 24.894

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os 

pedidos formulados pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva 

decretada em face da investigada MARIA GABRIELA DOS SANTOS. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50225 Nr: 1283-31.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Pinheiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo INTIMAÇÃO do réu através de seu 

advogado via DJE, para abrir vista dos autos a fim de apresentar às 

ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77848 Nr: 1332-67.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakciney de Paula Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

De proemio, procedo a HOMOLOGAÇÃO do cálculo de pena de fl. 400 

para que surta seus regulares efeitos.

Ademais, compulsando detidamente os autos, bem como apontado pelo 

Ministério Público à fl. 415, tendo em vista o preenchimento do requisito 

objetivo da progressão de regime prisional para o semiaberto, oficie-se à 

diretoria da Cadeia Pública local, requisitando o atestado carcerário.

Com efeito, o cálculo de liquidação de pena (fl. 400) aponta que a 

progressão deveria ter ocorrido em 09/10/2018.
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Assim, designo audiência admonitória para o dia 17/10/2018, às 13h30min, 

para analisar sobre a PROGRESSÃO DE REGIME para o SEMIABERTO do 

reeducando, bem como fixar as condições para o cumprimento da pena.

Requisite-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42856 Nr: 2995-27.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão (fl. 55) que readequou a pena aplicada na sentença 

condenatória proferida em primeiro grau, para 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, 

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, cumpra-se integralmente a decisão colegiada.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117993 Nr: 2781-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiam Anderson Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10.082-MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726, 

Xênia M. Artmann Guerra - OAB:13.697

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 14, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122052 Nr: 4607-82.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos da Silva, outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 29/11/2018, às 17h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122620 Nr: 4829-50.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Fernandes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neilson Fausto Buzato - 

OAB:21765/MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 29/11/2018, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122701 Nr: 4870-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDSJRCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO - OAB:MT 20.483/O, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20.017/O

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 29/11/2018, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122867 Nr: 4914-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUNIOR DA SILVA SANTOS, LUCAS 

MARCOS MONTEIRO, Leonardo de Souza Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica - OAB:, 

Emerson Flávio de Andrade - OAB:MT 6.730, Jose Rodrigues de 

Freitas Junior - OAB:MT 20.055

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 24/10/2018, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111866 Nr: 6975-98.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betania Patricia Salles - 

OAB:10265/MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:MT-10.777, João 

Clóvis Antoniacomi - OAB:MT- 3407

 Vistos.

Considerando a informação de 03 endereços, expeçam-se mandado de 

intimação e cartas precatórias, a fim de cientificar o recuperando da 

presente Guia de Execução Penal.

Restando frutífera alguma das cartas precatórias, determino desde já a 

REMESSA deste feito à Vara Especializada em Execução Penal da 

Comarca de domicílio do reeducando, para que lhe imponha as medidas 

necessárias, bem como proceda à fiscalização do cumprimento da pena a 

ser imposta.

Caso contrário, vistas ao Ministério Público e em seguida, concluso para 

deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115430 Nr: 1546-19.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Junior dos Santos Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 
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13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando que o recuperando está residindo em Cuiabá/MT, conforme 

manifestação de fl. 65, DETERMINO A REMESSA deste feito à Vara 

Especializada em Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, para as 

providências pertinentes.

Assim, cancelo audiência outrora aprazada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intime-se o recuperando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118573 Nr: 3039-31.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Almeida de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Eutimia do Nascimento 

- OAB:MT 17992

 “Vistos.

Ademais, cumprida a finalidade da presente Carta Precatória, devolva-se a 

missiva à comarca de origem, com as nossas homenagens, devidamente 

acompanhada do CD-R contendo a oitiva da testemunha.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122495 Nr: 4784-46.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Hipólito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/0

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 18/02/2019, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000661-16.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES ANDRADE (REQUERENTE)

A. J. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000661-16.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ANNA JULIA SOARES ANDRADE, JESSICA RODRIGUES 

ANDRADE REQUERIDO: RODRIGO SOARES DA SILVA Vistos. Nos moldes 

do art. 260, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

parte autora para que junte aos autos o despacho judicial, no prazo de 30 

(trinta) dias. Nada sendo providenciado, devolvo a missiva ao juízo de 

origem. Às providências. Nova Xavantina/MT, 15 de outubro de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000547-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (AUTOR(A))

MATHEUS CORREIA PONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & PEREIRA REZENDE LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000547-77.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): NEURI ZUFFO E CIA LTDA RÉU: SOUZA & PEREIRA REZENDE 

LTDA - EPP Vistos. Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de juntar aos autos comprovante de 

recolhimentos das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cumpre-se. Nova Xavantina/MT, 15 de outubro de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3369 Nr: 1766-70.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSAMU YAMADA, DÉBORA RAQUEL DE 

SOUZA YAMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:7137/MT

 DECISÃO

CERTIFIQUE-SE o depósito integral do valor do imóvel arrematado, R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) e seus acréscimos legais, em conta judicial 

vinculada ao presente feito, conforme apontado às fls. 430/462.

Estando regularmente depositada a quantia mencionada em conta judicial, 

bem como diante da manifestação da leiloeira à fl. 462, a qual dá plena 

quitação dos valores devidos, observo que os requisitos do artigo 901, 

§1º, do Código de Processo Civil encontram-se preenchidos, motivo pelo 

qual, após a certificação, a expedição de carta de arrematação do imóvel 

descrito a fls. 402/403 é medida de rigor.

Vale frisar que a arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta 

pública/leilão é considerada como aquisição originária, inexistindo relação 

jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de maneira 

que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no 

preço da hasta/leilão.

 A não ser assim, ninguém arremataria bens em hasta pública, pois estaria 

sempre sujeito a perder o bem arrematado, não obstante tivesse pago o 

preço respectivo.

Após a certificação da existência dos valores depositados em conta 

judicial vinculada ao presente feito e o decurso do prazo legal para 

apresentação de eventual recurso da presente decisão, EXPEÇA-SE a 

competente carta de arrematação ao adquirente Neuri Zuffo e Cia Ltda, 

nos termos do artigo 901, §2º, do CPC, intimando o arrematante para 

retirá-la, bem como para, no prazo de cinco dias após a retirada da carta, 

informar ao juízo se tomou posse do bem arrematado, implicando o seu 

silêncio em presunção positiva de recebimento.

Atualize-se o valor do débito, deduzindo-se o valor oferecido pelo bem 

arrematado.

Antes de apreciar o pedido de fl. 429, intime-se o Município de Nova 

Xavantina/MT para esclarecer se algum dos débitos tributários 

relacionados às fls. 387/389, refere-se ao imóvel arrematado.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96921 Nr: 6786-51.2017.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS, CAETANO 

CARDOSO DOS SANTOS, ESPOLIO DE PAULO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDES FERREIRA LIMA, RAIMUNDO 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7402/MT

 Vistos.

Ante a comprovação de que a patrona dos requeridos possui outras 

audiências designadas para o dia 13/11/2018, as quais realizar-se-ão 

junto à Vara do Trabalho de Barra do Garças-MT (ref. 85), redesigno a 

solenidade para o dia 05/12/2018 às 14h (MT).

Intimem-se nos termos da decisão de ref. 80, fazendo menção à nova data 

da audiência.

No mais, cumpra-se o citado “decisum” integralmente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91161 Nr: 3309-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAES SOBRINHO, MARCOS ALBERTO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO APARECIDO DE SOUZA 

- OAB:4603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvendo o mérito, 

julgo improcedente o pedido autoral e procedente em parte a reconvenção 

interposta, para o fim de condenar o reconvindo/autor ao pagamento da 

corretagem devida aos reconvintes/requeridos, no valor de R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil reais).Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais finais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor atribuído à causa, em observância ao art. 85, 

§2º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77703 Nr: 790-09.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIA ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.Em consequência, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo embargado/exequente às fls. 180/182 do 

feito principal em apenso (código nº. 18887).Sem custas, eis que o 

executado é isento, nos termos da Lei Estadual nº 7.603.Em 

consequência, condeno o executado ao pagamento de honorários 

advocatícios devidos na presente fase de impugnação ao cumprimento de 

sentença, os quais fixo em 10% do valor apresentado como excesso de 

execução, nos termos do art. 523, §1º, CPC.Expeçam-se o devido 

precatório e/ou Requisição de Pequeno Valor em favor dos 

credores.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91798 Nr: 3649-61.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR CARLOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e despesas de ingresso, 

bem como de honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária 

(art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000109-85.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE SILVA DE ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o decurso do prazo sem 

manifestação da executada (Id. 15940471), encaminho intimação ao autor 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que lhe for de direito. Ficando 

ciente que extrapolado o prazo sem manifestação os autos serão 

arquivados por inércia da parte. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 16 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-18.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NILO VIEIRA DOS PASSOS (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000635-18.2018.8.11.0012. REQUERENTE: NILO VIEIRA DOS PASSOS 

REQUERIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES 

DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Vistos. Decisão->Concessão de 

liminar. Trata-se de Reclamação c/c Dano Material e Dano Moral com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por NILO VIEIRA DOS PASSOS em 

face de CAPESESP – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Alega o requerente 

que é contratante de plano de saúde fornecido pela requerida há mais de 

25 (vinte e cinco) anos, realizando o pagamento por meio de desconto em 

sua folha de pagamento até o limite de 30%. Relata estar em 

tratamento/acompanhamento médico, razão pela qual mantém com zelo o 

mencionado plano de saúde, sendo renovado anualmente pela requerida. 

Ocorre que na renovação do ano de 2018, o valor necessário ao 

pagamento do contratado, extrapolava o limite dos 30% cabíveis, 

passando a diferença a ser cobrada por meio de boleto bancário enviado 

ao endereço do autor. No entanto, o autor alega que em momento algum 

fora comunicado desta alteração na forma de cobrança. Tendo sido 

realizados os descontos em folha, referentes aos meses de janeiro, 

fevereiro e março, o autor alega ter recebido o boleto com a cobrança da 

diferença do valor do plano de saúde, relativo ao mês de março/2018, 

somente em abril/2018, ocasião em que efetuara o pagamento do mesmo. 

Afirma o autor que não fora comunicado pela requerida da existência de 

débitos em aberto, tendo sido surpreendido com o cancelamento de seu 

plano de saúde, que lhe geraram gastos não planejados. Pleiteia, 

liminarmente, pelo reestabelecimento do plano de saúde nas condições e 

modo contratados, bem como indenização por danos morais sofridos em 

razão do cancelamento sem aviso prévio. É a síntese. Fundamento e 

decido. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 
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mora). Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se os 

requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. O fumus 

boni iuris, no caso em tela, se evidencia nos documentos de Id. 15684413, 

15684030 e 15684033, que comprova o regular adimplemento do plano de 

saúde por parte do autor, através de desconto em folha; bem como os 

documentos de Id. 15684035 e 15684036 que comprovam o pagamento do 

boleto do mês de março/2018. Já o periculum in mora relaciona-se à 

sujeição do autor à complicações e prejuízos em seu tratamento de saúde, 

que necessita de regularidade, conforme narrado e comprovado nos Id. 

15684029 e 15684037. Na situação vertente não existe perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, do CPC. 

DISPOSITIVO Posto isso, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO A 

LIMINAR em tutela de urgência, determinando que a requerida CAPESESP – 

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE reestabeleça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o plano de saúde do autor, nas mesmas condições e modo 

contratados, isentando-o das carências anteriormente cumpridas, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus 

requisitos legais. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica, nos termos do art.6°, VIII, do CDC. Cite-se 

a parte requerida, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, conforme pauta 

pré-estabelecida. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

comparecer à solenidade a ser designada. Faça constar no mandado as 

advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, ambos, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 15 

de outubro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 060/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 4136-32.2017.811.0044 – ID. 83780, no tocante a 

ausência de devolução de Mandado certificado até a data da audiência;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Após, remeta-se cópia a egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 04 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 061/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 4136-32.2017.811.0044 – ID. 83780, no tocante a 

ausência de devolução de Mandado certificado até a data da audiência;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Após, remeta-se cópia a egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 04 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 062/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 
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Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 4136-32.2017.811.0044 – ID. 83780, no tocante a 

ausência de devolução de Mandado certificado até a data da audiência;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Após, remeta-se cópia a egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 04 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 063/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 4136-32.2017.811.0044 – ID. 83780, no tocante a 

ausência de devolução de Mandado certificado até a data da audiência;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Após, remeta-se cópia a egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 04 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 071/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 4136-32.2017.811.0044 – ID. 83780, no tocante a 

ausência de devolução de Mandado certificado até a data da audiência;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Após, remeta-se cópia a egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 04 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22382 Nr: 1166-74.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Dalla Vechia & Cia Ltda ME, Edson Dalla Vechia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portobéns Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gazzi - 

OAB:6028-A/MT

 Processo nº 1166-74.2008.811.0044 - Código 22382.
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Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação à penhora proposta por PORTOBENS 

ADMINISTRATIVO DE CONSÓRCIOS, em face da penhora no rosto dos 

autos (fls. 187/188), alegando, em síntese, que mesmo com o pagamento 

da condenação nestes autos, houve nova penhora (fls. 192/195).

Às fls. 179 foi determinado que se certificasse acerca de existência de 

nova penhora, todavia a gestão certificou que não houve nova penhora.

Às fls. 201foi determinado a intimação das partes a fim de se 

manifestarem, contudo, as partes nesse particular nada manifestaram, 

inclusive a parte ré, deixando transcorrer o prazo in albis (fl. 202).

DECIDO.

Da análise da impugnação da penhora de fls. 192/195, observo que, 

conforme certificado pela gestora às fl. 200 não houve nova penhora em 

prejuízo da parte impugnante.

Com efeito, a penhora efetivada no rosto destes autos não é em face do 

impugnante, mas da parte exequente Edson Dalla Vehcia que detém 

crédito a receber destes autos, uma vez ser réu nos autos código 25112 

desta mesma vara.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação de penhora 

proposta pela executada às fls. 192/195.

Intimem-se as partes.

Preclusas as vias recursais, expeçam-se os competentes alvarás, para 

levantamento de valores, nos termos da sentença lançada às fls. 

170/170-v, com o alerta acerca da penhora no rosto dos autos de fls. 

187/188.

 Traslade-se cópia da sentença de fls. 76/78 e de fls. 170/170-v e ainda, 

da penhora no rosto dos autos de fl. 188 para os autos nº 25112 e para 

os autos nº 8010263-20.2012.811.0044 (Juizado Especial – Pje).

Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Paranatinga-MT, 24 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 74560 Nr: 3396-11.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:112528

 Autos nº 3396-11.2016.811.0044 - ID: 74560

Carta Precatória - Incidental

Vistos.

Tratando-se de mero Incidente processual, decorrente de decisão de 

outro Juízo, com natureza jurídica de carta precatória, remetam-se ao 

Juízo de origem da decisão, no caso o Juízo da 2ª Vara de Primavera do 

Leste, com as baixas de estilo.

 Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54991 Nr: 1010-76.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Autos nº 1010-76.2014.811.0044 - ID: 54991

Cumprimento Sentença, contra a Fazenda Pública

SENTENÇA

Vistos.

Noticiado um acordo entre as Partes para a satisfação da obrigação 

oriunda da sentença transitada em julgado (fl. 183), nos termos do art. 

924, II, do CPC, HOMOLOGO o acordo.

Intime-se a Municipalidade para que incorpore o valor de 11,98% da URV 

nos vencimentos da Exequente, em trinta (30) dias.

Aguardem em arquivo provisório o termo final do acordo para pagamento 

dos retroativos da URV.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 76455 Nr: 546-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO FERNANDES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 546-47.2017.811.0044 - ID: 76455

Ação de Busca e Apreensão Fiduciária

SENTENÇA

Vistos.

A Autora desistiu da ação, sem sequer haver a citação inicial, o que impõe 

a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC.

Pagas as custas, se for o caso, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61865 Nr: 1409-71.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdP, MACMeS, JD, JBMdS, CSB, ACA, JVC, 

LIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP, José Ricardo Costa Marques Corbelino - 

OAB:5486, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT, VINICIUS DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:21286/O

 Vistos.

1. Ante a constituição de advogado pelo investigado Cristóvão Pedriel da 

Paixão (fls. 957, vol. V), proceda com a devida atualização no sistema 

Apolo.

2. Ante a ausência de diligência para localização do endereço do 

investigado Carlos Silva Batista ( sitema INFOJUD e RENAJUD), indefiro o 

pedido, por ora, de citação por edital.

3. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61865 Nr: 1409-71.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristóvão Prediel da Paixão, Maria Aparecida 

Corso Martins e Silva, Josué Dominato, João Batista Martins da Silva, 
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Carlos Silva Batista, Antonio Cesar Antoniolli, Josué Vasconcelos Corso, 

Lucia Isaac Antoniolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP, José Ricardo Costa Marques Corbelino - 

OAB:5486, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT, VINICIUS DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:21286/O

 Vistos.

1. Ante a constituição de advogado pelo investigado Cristóvão Pedriel da 

Paixão (fls. 957, vol. V), proceda com a devida atualização no sistema 

Apolo.

2. Ante a ausência de diligências para localização do endereço do 

investigado Carlos Silva Batista ( sistemas INFOJUD e RENAJUD), indefiro 

o pedido, por ora, de citação por edital.

3. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 62166 Nr: 1535-24.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Balbino Ramos, Ramiro Barbosa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Solda Alves, Valdir Alves 

Junior, Almiro Levy, Rogerio Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1535-24.2015.811.0044 - ID: 62166

Ação de Usucapião

DESPACHO

Vistos.

Indefiro o requerido a fl. 114, vez que o co-Réu Rogério Gomes Farias já 

foi citado por edital (fl. 97), sendo desnecessária a repetição do ato.

Determino seja certificado pela Secretaria quais Réus foram citados, 

pessoalmente e por edital, para fins de nomeação de Curador Especial.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 85971 Nr: 455-20.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCKF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS 

- OAB:19730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14.631/MT

 Autos nº 455-20.2018.811.0044 - ID: 85971

Ação de Exoneração de Alimentos

SENTENÇA

Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as Partes às fls. 33, e, em 

consequência, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, julgo extinto o 

presente processo com apreciação do mérito.

Pagas a s custas, se for o caso, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54768 Nr: 834-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Autos nº 834-97.2014.811.0044 - ID: 54768

Execução Sentença

SENTENÇA

Vistos.

Noticiado pelo Exequente a satisfação da obrigação (fl. 210), nos termos 

do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o presente processo.

Pagas as custas, se for o caso, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 77529 Nr: 1048-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3344-78.811.0044 - ID: 82074

Divorcio Litigioso

Vistos.

Aguardem em separado a vinda de Juiz titular para a designação de 

audiência de instrução e julgamento, de acordo com pauta a ser 

disponibilizada.

 Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 82074 Nr: 3344-78.2017.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romualdo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3344-78.811.0044 - ID: 82074

Divorcio Litigioso

Vistos.

Aguardem em separado a vinda de Juiz titular para a designação de 

audiência de instrução e julgamento, de acordo com pauta a ser 

disponibilizada.

 Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 65380 Nr: 2876-85.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS, MLdSJ, GLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2876-85.2015.811.0044 - ID: 65380

Execução Alimentos

SENTENÇA

Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as Partes às fls. 26, e, em 

consequência, nos termos do art. 924, III, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

Suspendo o processo pelo prazo do acordo, nos termos do art. 922, do 

CPC, o qual deve aguardar em arquivo provisório, sem baixa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66853 Nr: 384-86.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdAA, KAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 384-86.2016.811.0044 - ID: 66853

Execução de Alimentos

DESPACHO

Vistos.

Anuindo o Exequente à proposta de parcelamento do débito, expeça-se o 

alvará para saque dos valores já depositados em Juízo pelo Executado, 

aguardando estes até o termo final do parcelamento.

Intime-se o Executado para que continue pagando e trazendo os 

comprovantes ao processo, sob pena de ter a prisão decretada caso 

deixe de pagar alguma parcela.

 Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15858 Nr: 2168-84.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, MdSM, MHMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 Autos nº 1611/2005 - ID: 15858

Execução Alimentos

SENTENÇA

Vistos.

Noticiado pela Exequente a satisfação da obrigação alimentar até então 

executada nestes autos (fl. 141), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo 

extinto o presente processo executivo.

Pagas as custas, se for o caso, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25869 Nr: 1903-43.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto de Pina Ribeiro, Simone Catarina Rizzi 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Barranco Alto do Kuluene S/A, 

Marcos Antônio Dias Jacintho, Antônio do Couto Rosa Neto, José Ângelo 

Cruz, Ataualpa Ribeiro Catalan, Iara Fagundes Couto Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 278/2009 - ID: 25869

Ação de Usucapião

Vistos.

Intime-se o Advogado dos Autores para que providenciem o depósito da 

diligência de citação dos Confinantes, em dez (10) dias. Caso o Advogado 

não atenda à intimação, intimem-se pessoalmente os Autorea para 

promoverem o andamento do processo, em dez (10) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 60339 Nr: 701-21.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelsino Carlos Fogaça - ME, Gelsino Carlos 

Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 701-21.2015.811.0044 - ID: 60339

Execução Título Extrajudicial

SENTENÇA

Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as Partes às fls. 79, e, em 

consequência, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, julgo extinto o 

presente processo com apreciação do mérito.

Pagas as custas, se for o caso, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 62363 Nr: 1615-85.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel, MAURINO STOFFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1615-85.2015.811.0044 - ID: 62363

Execução

 SENTENÇA

Considerando a anunciada transação entre os Litigantes, circunstância 

que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada e, por consequência nos termos do art. 

924, III, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO.

 Custas processuais e honorários advocatícios na forma do acordo.

 Libere-se eventual restrição realizada nos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88488 Nr: 1770-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Alexssandro Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte ré para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora acerca do retorno da carta 

precatória informando que não foi possivel proceder a citação/ intimação 

da parte requerida uma vez que não houve tempo hábil para cumprimento, 

conforme documento juntado às fls. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 1260-75.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindolfo Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos da Segunda Instância, cientifique as partes.

Não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 14499 Nr: 890-48.2005.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Amaral Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero de Faria Costa, Roberto de Faria Costa, 

Maurílio de Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silêno Rezende Tavares - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet. - OAB:7213/MT, Fábio Luiz Cardoso Pinto - OAB:10.248, 

Helen Godoy da Costa - OAB:10008, Houseman Thomaz Aguliari - 

OAB:16.635/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marcelo 

Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 Vistos em regime de exceção.

Ante a tempestividade do recurso ofertado, bem como o efeito infringente 

pretendido, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, INTIMO o embargantes 

para se manifestar, em 05 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam os autos conclusos.

À secretaria, determino:

1. Certifique-se o decurso do prazo para oferta de razões finais pela parte 

embargada;

2. Verifique sobre a existência de correspondência (malote digital) 

encartado na capa dos autos.

3. Certifique-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61509 Nr: 1200-05.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Adir Freo, 

Lucinete Maria da Silva Freo, Evandro Leite Balduino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Luiz Augusto Farsula - OAB:18710-B/MT, Marcelo 

Angelo de Macedo - OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT, Trajano Camargo dos Santos - OAB:9171/B/MT, 

VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O, Yanomani Cardoso Rosa 

- OAB:16774-MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte requerida, da 

audiência de interrogatório designada para o dia 14/11/2018 as 13h55min, 

a ser realizada no Juízo Deprecado da 1ª vara criminal do foro regional 

Tristeza da comarca de Porto Alegre-RS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24187 Nr: 207-69.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano José Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaubank Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida/executada, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 3.349,06 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

93/96. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.674,53 (um 

mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.674,53 (um mil, seiscentos e 

setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, 

fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70883 Nr: 1943-78.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida Campos da 

Silva, Lázaro Vigilato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora/embargante, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 27/28. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais 
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ou remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o 

pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, 

§ 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33223 Nr: 1461-72.2012.811.0044

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Souza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Cristina Correa de 

Andrade - OAB:15549/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte excepta, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

443,91 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 37/38. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e 

taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. 

O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o 

pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, 

§ 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83954 Nr: 4224-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que o advogado da parte autora Dr. Kevin Michel Souza Tondorf não 

estava cadastrado no Sistema Apolo na data da intimação. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que o mesmo seja intimado da sentença 

de fl. 87/90.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000759-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

ERCILIA MARIA MANN VICENTINI (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000759-02.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ERCILIA MARIA MANN VICENTINI REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Postergo a análise da tutela de urgência 

para momento posterior à apresentação da contestação. Haja vista que 

inadmissível a autocomposição no caso sub judice (NCPC, art. 334, § 40, 

II), CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

fazendo constar às advertências legais do artigo 344 do novel Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 04 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72102 Nr: 2480-74.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88349 Nr: 1653-92.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan de Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 Código n.º 88349

Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, bem 

como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29/10/2018, às 13h30min 

(MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEILSON ALMEIDA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO- CERTIFICO E DOU FÉ PARA OS DEVIDOS FINS, que impulsiono 

o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, da audiência 

de conciliação designada para o dia 10/12/2018 às 16:00 horas, o qual 
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deverá comparecer na audiência acompanhado da parte 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

artigo 51 da Lei 9.099/95.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-56.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO (ADVOGADO(A))

VALMIR DE SOUSA BELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000585-56.2018.8.11.0023 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO, CONTRATO TEMPORÁRIO DE MÃO DE OBRA L 8.745/1993, 

FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, Defeito, nulidade 

ou anulação]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

VALMIR DE SOUSA BELO Endereço: Rua Peru, 88, Liberdade, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 Endereço: Rua Ministro César 

Cals, 226, Centro Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO 

ATIVO para comparecer a audiência de conciliação que se realizará no dia 

09.11.2018, às 13h00min, no CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos. Peixoto de Azevedo - MT, 16 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-80.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO TAVARES 52961729904 (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000564-80.2018.8.11.0023 Valor da causa: $22,016.35 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: M 2 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Endereço: RUA ARNALDO 

ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 2719, JARDIM GUANABARA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-155 POLO PASSIVO: Nome: ANSELMO 

TAVARES 52961729904 Endereço: Avenida Principal, n 1, MECANICA 

UNIÃO - (66) 9 8108-3746, União do Norte, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para comparecer a audiência que se 

realizará no dia 09.11.2018, às 14h15min, no CEJUSC – Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos. Peixoto de Azevedo - MT, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000639-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHWARTZ QUINELATO (AUTOR(A))

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000639-22.2018.8.11.0023 Valor da causa: $18,777.64 ESPÉCIE: 

[ESTABILIDADE, REINTEGRAÇÃO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

Competência da Justiça Estadual]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: CAMILA SCHWARTZ QUINELATO Endereço: PA São José 

União, Travessão 02, Lote 107, 107, Sítio LS III, Distrito União do Norte, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 Endereço: Rua 

Ministro César Cals, 226, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) 

POLO ATIVO para comparecer a audiência que se realizará no dia 

09.11.2018, às 13h40min, no CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos. Peixoto de Azevedo - MT, 16 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89110 Nr: 761-52.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFZ, MARIA VANDERLEI PIZZUTI INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85509 Nr: 2531-17.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80736 Nr: 2907-37.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKITOR GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87642 Nr: 4056-34.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89352 Nr: 925-17.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PEREIRA DOS SANTOS SILVA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88210 Nr: 161-31.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSM, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 5-58.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARANATA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 36830

D E S P A C H O

Intime-se o exequente para dar andamento no feito, bem como apresentar 

o cálculo da dívida devidamente atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 11 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81084 Nr: 3141-19.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALVES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73420 Nr: 1903-96.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINA CEZARIO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90799 Nr: 1832-89.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO CHAVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90290 Nr: 1509-84.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA RIBEIRO SILVA, ROSANGELA 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89081 Nr: 741-61.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA VIANA SILVA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RABELO SÃO MIGUEL - 

OAB:23676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88278 Nr: 216-79.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAWISON JOREU DA SILVA - 

OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88261 Nr: 204-65.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88259 Nr: 202-95.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A LEASING 

-ARREND.MERCANTIL, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88251 Nr: 194-21.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87137 Nr: 3727-22.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86954 Nr: 3587-85.2017.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCI MARIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86944 Nr: 3578-26.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCI MARIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86938 Nr: 3573-04.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCI MARIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 3535-89.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86881 Nr: 3532-37.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86198 Nr: 3077-72.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86187 Nr: 3066-43.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21.714 PE

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85898 Nr: 2829-09.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90939 Nr: 1922-97.2018.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROCHA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELA MARTINS DE 

MEDEIROS - OAB:24284-O, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 93214 Nr: 3565-90.2018.811.0023

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, VILAMIR 

JOSE LONGO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, 

EMERSON NUNES FREITAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621

 Nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC faço a reanálise da liminar deferida 

às fls.63-64vº, como requisito de pré-admissibilidade do recurso. Revendo 

a decisão frente ao recurso interposto entendo pela manutenção da liminar 

anteriormente deferida.Conforme determina o art. 21, §4º da lei 8666/93, 

eventuais modificações no edital, reabre-se o prazo estabelecido 

anteriormente, “in verbis”:“Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos 

editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos 

leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 

publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:(...)§ 4º Qualquer 

modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostasOra, caso não houvesse modificação jurídica aos atos 

administrativos, seria desnecessária nova publicação com a errata, 

conforme realizado pelos Impetrados (fls.50).Porém, a publicação de 

errata, na imprensa oficial – cerne da discussão debatida no presente 

mandado de segurança -, especialmente durante o prazo para 

apresentação da documentação da Impetrante, certamente gerou 

incerteza, infringindo os princípios da proteção da confiança e da 

segurança jurídica dos atos administrativos.Desta forma, diante dos 

fundamentos expostos quando da concessão da liminar e lastreado no 

princípio da publicidade e da proteção da confiança dos atos 

administrativos, mantenho a decisão anteriormente lançada por seus 

próprios fundamentos.Remetam-se os autos apensos – Código 93374 - ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fim de análise 

do recurso de Agravo de Instrumento.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85964 Nr: 2882-87.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE ROBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:SP 

150.060, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB: SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797, LUIS CARLOS BOFI - OAB:30.515

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68199 Nr: 1846-15.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MARTINS DE MENEZES-ME, SENIVAL 

MARTINS DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Processo nº 1846-15.2014.811.0023

Código nº 68199

Vistos etc.

Intime-se a parte executada para manifestar acerca da petição e 

documentos apresentados pelo exequente (fls.127-131vº), no prazo de 

15 dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de outubro de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81441 Nr: 3377-68.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Pires de Araujo Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Calinoski Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3377-68.2016.811.0023

Código nº 81441

D E S P A C H O

Determino que o Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, elabore 

Auto de Avaliação e Constatação no imóvel objeto da lide, devendo 

constar as seguintes informações: quem exerce a posse do imóvel; quem 

são os lindeiros; se há benfeitorias recentes, como cercas e muros ou 

sinais recentes de demarcação na propriedade; e demais informações 

úteis ao deslinde da causa. Se possível, o referido auto deverá ser munido 

de fotografias do imóvel.

Aportando aos autos o Auto de Avaliação e Constatação, retornem os 

autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82135 Nr: 277-71.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIVAL MARTINS DE MENEZES, SENIVAL MARTINS DE 

MENEZES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 Pelo exposto, aplicando o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos 

do CPC c/c art. 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC, defiro o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

extinção do processo.Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas.Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito.Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento 

parcelado.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário.Peixoto de 

Azevedo/MT, 15 de outubro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68199 Nr: 1846-15.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL MARTINS DE MENEZES-ME, SENIVAL 

MARTINS DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Processo nº 1846-15.2014.811.0023Código nº 68199D E S P A C H 

OConsiderando que o cálculo da dívida encontra-se defasado bem como 

que ainda não foi realizada a avaliação do imóvel penhorado, intime-se o 

exequente para apresentar o cálculo da dívida devidamente atualizada, 

após proceda-se o Sr. Meirinho avaliação do imóvel, intimando-se as 

partes para manifestarem acerca da avaliação, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, advertindo que o silêncio será subentendido como concordância 

tácita.Havendo impugnação quanto a avaliação no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestem-se o avaliador judicial e a parte contrária, também em 15 

(quinze) dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão.Ato 

contínuo, intime-se o exequente para juntar aos autos a certidão 

atualizada da matrícula (art. 844 do CPC), com o respectivo 

registro/averbação da penhora, sem o qual não poder-se-á proceder a 

alienação em hasta pública (art. 1.054 da CNGC).Intime-se ainda o credor 

para informar se tem interesse em adjudicar os bens penhorados, ou 

levá-los a alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no 

prazo de 5 dias.Consigne-se que, havendo ônus registrados nas 

matrículas, nos termos dos arts. 804; c/c 908, ambos do CPC, intimem-se 

todos os credores preferenciais de todos os atos processuais, inclusive 

quanto à hasta pública.Comprovado o registro/averbação da penhora na 

matrícula, não havendo interesse em adjudicar ou levá-lo a alienação 

particular, designem-se datas para hasta pública, intimando-se as partes, 

bem como eventuais credores preferenciais com ônus 

registrados/averbados na matrícula do imóvel. Sendo frutífera a 

arrematação, deposite-se o montante arrecadado na conta única deste 

juízo.Atente-se ao disposto no art. 1.054 da CNGC.Sem prejuízo de tais 

providências, intime-se a parte exequente para manifestar acerca da 

petição e documentos juntados pela parte executada (fls.127-131vº), no 

prazo de 10.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Peixoto de Azevedo/MT, 15 de outubro de 2018.Evandro 

Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 13960 Nr: 1218-12.2003.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS VIANA MARINHO, FREDSON 

JORGE VIANA MARINHO, TATIANE CONCEIÇÃO VIANA MARINHO, 

APARECIDA VIANA MARINHO, PATRICIA VIANA MARINHO, CIONE VIANA 

MARINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, EMILIANA BORGES FRANÇA - OAB:OAB/MT - 17694, 

RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO FOGAÇA NETO - 

OAB:5949-B

 Processo nº 1218-12.2003.811.0023

Código nº 13960

D E S P A C H O

Considerando o teor da certidão de fls.38, intime-se o Dr. Alfredo Fogaça 

Neto para que apresente o endereço correto e atualizado do 

requerido/executado Milton Pereira Mafra, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo que em caso de não apresentação, será aplicado o disposto no 

parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, considerando 

válidas as intimações encaminhadas aos endereços constantes nos 

autos.

Suprida a falta, intime-se pessoalmente o requerido para que se manifeste 

quanto ao conteúdo de fls.296-304.

Caso contrário, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87696 Nr: 4093-61.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CENTENARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERQUEIRA & TOMINAGA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT, Maria Claudia Silva Policarpo - OAB:20841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) daparte autora da sentença a 

seguir transrita em resumo: Por esta razão, HOMOLOGO para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 90/2018-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Enoene Ferreira Teodoro da Silva, 

matrícula 9093, Auxiliar Judiciário PTJ, designada Gestor Judiciário 

Substituto, estará afastada de suas funções por motivo de compensatória, 

no período de 15/10/2018 a 19/10/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) Gracilene Martins Batista de Assis, matrícula n. 

11877, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto, no período de no período de 15/10/2018 a 19/10/2018 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119292 Nr: 3291-30.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença, ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164584 Nr: 2416-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se nos autos requerendo a 

execução da sentença, ou o arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161948 Nr: 1284-94.2018.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANE CARBALIO NICOMENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CARVALHO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA ANDRADE ZILIANI - 
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OAB:21552/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ivane Carbalio Nicomendes ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de 

Daiane Carvalho Mendes, ambos qualificados nos autos, alegando que o 

interditando não tem condições de reger sua própria vida, por possuir 

severo transtorno do funcionamento cerebral, com alucinações visuais e 

auditivas.

O interditandoa foi citada.

 Em audiência constatou-se que o interditando não possui condições de 

comparecer a solenidade, sendo o processo retirado de pauta.

 Laudo pericial concluindo que a interditanda encontra-se totalmente 

incapacitada para todas as funções, inclusive para ávida independente, 

de forma definitiva e irreversível.

Manifestação do requerente pedido pelo acolhimento do pedido inicial. v)

Ouvido o Ministério Público Estadual, este se manifestou pugnando pela 

procedência da demanda, nomeado a requerente como curadora do 

interditando.

 Relatei. Decido.

Ratificadas as alegações da inicial pelo interrogatório, verifico que a 

requerida deve, realmente, ser interditada, pois, examinada, concluiu-se 

que é totalmente incapaz de gerir seus atos, impressão que se colheu, 

ainda, em seu interrogatório judicial, de modo que é desprovida de 

capacidade de fato.

A perícia realizada atestou que o periciando está incapacitado de gerir 

sozinho os atos da vida civil.

O requerido necessita ser interditado.

Ante o exposto, decreto a interdição da requerida, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com o art. 1.775 do Código 

Civil, nomeio-lhe Curador o requerente.

Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil e no 

art. 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se no Órgão Oficial, três vezes, com intervalo de dez (10) dias.

Expeça-se o competente Termo de Curatela.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113195 Nr: 1308-93.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Certifico para os devidos fins, que foi expedido ofício ao órgão do INDEA 

da cidade Nova Lacerda para que envie a este juízo cópia do movimento 

de rebanho bovino nos meses de Agosto e Setembro de 2015, do 

Pecuarista JAMILTON FIGUEIREDO DA CUNHA, para se verificar a 

quantidade de rebanho pertencente ao casal no período, e até a presente 

data não houve resposta, assim encaminho os autos à expedição a fim de 

reiterar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132349 Nr: 332-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS, NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi intimada via oficial 

de justiça, para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha os valores dos 

honorarios periciais no valor de (R$ 2.550,00 - dois e quinhentos e 

cinquenta reais), tendo deixado transcorrer "in albis", sem apresentar 

manifestação ou comprovar o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 4836-38.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Souza Santos, JORGE BARBOSA 

PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi intimado para efetuar 

o pagamento do valor apurado no prazo de 15 dias, tendo deixado o prazo 

transcorrer "in albis"sem apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144701 Nr: 5563-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150711 Nr: 8326-34.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora não apresentou contrarazões ao recurso de 

apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91089 Nr: 2674-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, através de 

seu advogado, via DJE, da designação da perícia de coleta do padrão 

gráfico para a data de hoje, e não comareceu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 9419 Nr: 2066-34.2000.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Marcio Ramos Vico, Joaquim dias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Fabian Santan Ramos 

- OAB:4.438

 Intimo o douto advogado do exequente conforme determinação do R. 

despacho acima.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57155 Nr: 2719-84.2010.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudomiro Leonidas Martineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALDECI LELES 

MARTINS, para devolução dos autos nº 2719-84.2010.811.0013, Protocolo 

57155, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001293-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID SCHOCK ZIRR (EXEQUENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001293-39.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

INGRID SHOCK ZIRR. EXECUTADO: JAKLES BORGES TAQUARY. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 01 de fevereiro de 

2019, às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 09 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000462-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO RESENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WESLEY PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000462-88.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: WESLEY 

PEREIRA. Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja procedida a regularização dos registros e da 

autuação do feito, fazendo-se constar que o presente passou a tramitar 

como cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seus advogados e via DJE, a cumprir a sentença/acórdão, acrescido 

de custas processuais, se houver, em 15 (quinze) dias, consignando, 

desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, 

o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

execução (art. 523, § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo 

impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à liberação à parte credora 

mediante alvará. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do NCPC). Havendo impugnação ao cumprimento de 

sentença, MANIFESTE-SE a parte exequente também em 15 (quinze) dias. 

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 9 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE SOUZA BRAUNO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000991-10.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$43,290.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 

15510993 e contestação de ID 15143777 juntada tempestivamente, abro 

vista à parte autora para manifestação. Pontes e Lacerda, 16 de outubro 

de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES BENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000629-08.2018.8.11.0013; Valor causa: 
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$99,673.82; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, intimo o advogado da parte 

autora a proceder o preparo da Carta Precatória, bem como comprovar a 

sua distribuição nos autos, no prazo de 30 dias. Pontes e Lacerda, 16 de 

outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002395-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

EVA GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002395-96.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: EVA GOMES PARANGABA. Vistos. Analisando-se 

detidamente os autos, vislumbro a ausência de documentos 

indispensáveis para a propositura da ação, uma vez que apesar de 

informar ter sido casada com Paulo Marques Parangaba, o qual já é 

falecido, informando também ter sido inventariante no processo de 

inventário, não carreou aos autos documento capaz de comprovar ter sido 

nomeada como inventariante, além de cópia da sentença que homologou a 

partilha, bem como a certidão de trânsito em julgado. Sem tais documentos, 

impossível se torna a propositura da presente demanda judiciária. 

Ademais, não há nos autos a comprovação de que o falecido deixou conta 

junto ao Banco Sicredi, ou até mesmo, a comprovação da negativa da 

instituição financeira em encerrar a conta. Portanto, INTIME-SE a autora, 

por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial, na forma do art. 320 do Código de Processo Civil, 

carreando aos autos os documentos necessários, acima mencionados, 

sob pena de indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125329 Nr: 5956-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de CECILIA MARIA DE JESUS, 

devidamente qualificada nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 

também qualificado, que deverá firmar o competente compromisso perante 

este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três 

oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, 

do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em custas e em 

honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda.Transitada em 

julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município do Distrito de Lucialva, 

Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, determinando que se proceda 

a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de nascimento 

da interditada (fl. 15).Em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria 

Pública e o Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Vieira 

Flauzino, digitei.

Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137082 Nr: 2431-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venino Vicente de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de VENINO VICENTE DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a CATARINA 

MARTINS DE OLIVEIRA, também qualificada, que deverá firmar o 

competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e 

no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, 

na forma do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação 

em custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, determinando que 

se proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento do interditado (fl. 9).Em seguida, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIME-SE via 

DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Vieira 

Flauzino, digitei.

Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124183 Nr: 5476-41.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela de Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de DANIEL DE OLIVEIRA 

BARRETO, devidamente qualificado nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a ROSANGELA 

DE OLIVEIRA BARRETO, também qualificada, que deverá firmar o 

competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e 

no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, 

na forma do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação 

em custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, determinando que 

se proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do interditado (fl. 18).Em seguida, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Vieira 

Flauzino, digitei.

Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123603 Nr: 5191-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gouveia de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 2.506,40, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 376. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.253,20 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 1.253,20 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156980 Nr: 11296-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Podavin Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA - 

OAB:20582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 551,16, 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 57. Este valor deverá ser 

pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141631 Nr: 4329-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de MARIA TEREZA DA SILVA 

FREITAS, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a NEUZA 

FRANCISCO DA SILVA, também qualificada, que deverá firmar o 

competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e 

no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, 

na forma do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação 

em custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, determinando que se 

proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento da interditada (fl. 9).Em seguida, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Vieira 

Flauzino, digitei.

Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128799 Nr: 7574-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Ramão - 

OAB:209.551/SP., RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112435 Nr: 1041-24.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RONEIDE LEITE RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161284 Nr: 1020-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARTINELI PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA Comércio Eletrônico S.A. (CASAS 

BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT.

 Vistos.

Considerando a inércia das partes (fl. 194), REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139039 Nr: 3266-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelly Marcela de Jesus Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103225 Nr: 3424-09.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 9890-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARCAL ME, Maria Luzia 

Marçal, Diogo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89160 Nr: 1029-78.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euda Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Líder Analises Clínicas Ltda - ME, 

Álvaro Centro de Análises e Pesquisas Clínicas, Hospital Vale do Guaporé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A, Daniel Soares Gonçalves - OAB:13850/MT, 

Flávio Antonio de Albuquerque Fernandes - OAB:OAB/PR 21851, 

Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues - OAB:OAB-MT-17119/B, 

Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158173 Nr: 11903-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARÇAL ME, Maria Luzia Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via Oficial de Justiça conforme ref. 41. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar 

a planilha atualizada do débito, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133677 Nr: 756-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, MSC, TSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116296 Nr: 2277-11.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VITALINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 169955 Nr: 4828-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O, WALDECI LELES MARTINS - OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte embargante, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente 

ao prosseguimento do feito.

Após, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101425 Nr: 2703-57.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderley Justino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andreas Acevado 

Ibanez - OAB:206.339/SP., João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, Jucelino Adson de 

Souza Filho - OAB:122345/MG.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154924 Nr: 10368-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por J. B. DOS S., devidamente 

representado por sua genitora SUELI FRANCO DOS SANTOS, qualificada 

no feito, em desfavor de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, também 

qualificado.

Carrearam à inicial os documentos de fls. 8/13.

Em decisão de fl. 16, ordenou-se a citação do réu, bem como foram 

fixados alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente.

Citado por edital, o requerido apresentou contestação por meio de curador 

especial à fl. 46, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça e a 

improcedência dos pedidos constantes da peça de ingresso.

A réplica foi trazida à fl. 50.

Ao final, o Ministério Público, oficiando no feito na condição de fiscal da 

ordem jurídica (art. 178, II, do NCPC), requereu a procedência dos pedidos 

formulados na inicial (fls. 53/57).

É o relatório. Fundamento e decido.

Vislumbra-se em breve análise dos autos que o réu, por não haver sido 

encontrado para receber citação pessoal, foi citado por meio do edital 

expedido à f. 43/40, em razão do que lhe foi nomeado curador especial, o 

qual apresentou tempestivamente a contestação de fl. 46, por negativa 

geral.

Neste passo, percebo claramente a possibilidade de incidência dos efeitos 

da revelia, na forma do art. 319 do Código de Processo Civil, visto que a 

indisponibilidade de direitos a que faz menção o art. 320, II, do mesmo 

diploma legislativo, aplica-se apenas àquele a quem são devidos os 

alimentos, não vigorando em relação ao alimentante.

Logo, compulsando os documentos que instruíram a inicial, percebe-se 

claramente que autor é filho do réu, diante do que se extrai do conteúdo 

da certidão de nascimento de fl. 11. Sua dependência econômica, aliada à 

pouca idade do qual dispõe, já que nascera em 21 de maio de 2004, é 

presumida e, assim, sua genitora não deve arcar com o sustento do filho 

sozinha, já que tal conclusão se mostra em descompasso com os 

objetivos do ordenamento jurídico brasileiro.

De mais a mais, a contestação não trouxe qualquer elemento 

fático-probatória apto a infirmar as declarações contidas na peça de 

ingresso.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu JOÃO 
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BATISTA DOS SANTOS, devidamente qualificado, a pagar ao seu filho J. 

B. DOS S.:

(i) A quantia de 30,00% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no 

país, a título de alimentos definitivos; e

(ii) O montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no 

país, concernente às despesas extraordinárias (despesas médicas, 

odontológicas, material escolar, vestuário etc.).

CONFIRMO a decisão antecipatória proferida à fl. 16.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerida, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIME-SE a Defensoria Pública.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149157 Nr: 7501-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BORGES REGO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139426 Nr: 3430-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134719 Nr: 1325-95.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Marciana da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150662 Nr: 8308-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Luiz Neto Ferreira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036, andré eduardo bravo - OAB:359.684/SP, 

conrado augusto carvalho de magalhães - OAB:61.515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora negativa via 

Bacenjud e Renajud às ref. 39 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, 

abrimos vistas à parte autora para manifestação, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85730 Nr: 3347-68.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clementina Messias de Oliveira, Maria de 

Lourdes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6.173, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo concedido ao 

exequente na determinação de ref. 42. Assim, com amparo ao provimento 

56/2007 -CGJ, abrimos vistas para a parte autora se manifestar no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138315 Nr: 3004-33.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA DA SILVA SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando certidão de fl. 114, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166872 Nr: 3582-59.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUCLIDES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 97 (ref. 41), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 422-75.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione Fornarolli Moreira, Michael Thiago Fornarolli 

Moreira, Tassio Juliano Fornarolli Moreira, Helder Tarcísio Fornarolli 

Moreira, Espolio de Antonio Francisco Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102207 Nr: 3012-78.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DAS DORES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120492 Nr: 3769-38.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geni de Jesus, Espólio de Benedita Maria Martins, 

Braz Joaquim Martins, Antonio Doroteu Martins, Osmarino Doroteo Martins, 

Maria Luzia Martins, Beatriz Martins Oliveira, Silvia Doroteo Martins Lopes, 

Rosalvo Doroteo Martins, Sinval Doroteo Martins, Samara Martins de 

Oliveira, Roneia Martins Oliveira, Celma Souza Martins, Sueli de Souza 

Martins, Solange Souza Martins, Aleide Doroteu Martins, Roseni Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da petição de fl. 189/190 (ref. 88), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte requerente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 3915-84.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101480 Nr: 2727-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FAVETTI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Soares Borges - 

OAB:8409

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o pedido e documentos 

trazido pelo executado na ref. 67.

Após, à conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137755 Nr: 2740-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirleni Candida Nabas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129230 Nr: 7795-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GONCALVES NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125840 Nr: 6173-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, MARCIA 

JOSE DOS SANTOS SOUZA, Transportadora Sape LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 146/149, uma vez que a parte executada, até o 

momento, não foi devidamente citada.

INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente ao 

prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92471 Nr: 3812-43.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanita Valim de Freitas Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

115/119, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138292 Nr: 2992-19.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando certidão de fl. 99, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166854 Nr: 3570-45.2018.811.0013
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERNANDES BATISTA COSME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 78, uma vez que a parte executada, até o 

momento, não foi devidamente citada.

Por outro lado, RETIFICO parcialmente a decisão de fl. 71, a fim de indeferir 

a consulta aos sistemas Renajud e Infojud, nos termos da fundamentação 

acima. No mais, mantenho o restante da decisão na íntegra.

Por fim, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente 

ao prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127172 Nr: 6827-49.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solben - Sociedade Lacerdensse de 

Beneficência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que 

se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97596 Nr: 1053-72.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES MAIS UM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. P Eufrasio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA NUNES 

ALVAREZ - OAB:280238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87114 Nr: 4797-46.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurora da Costa Martineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

114/123 foi apresentada tempestivamente. Assim, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 7115-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Farias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142612 Nr: 4692-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Theodolino Martins Mundim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 97 (ref. 66), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166627 Nr: 3472-60.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCHER & CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 71/93 (ref. 21) é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

à parte autora para apresentação de impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160687 Nr: 772-14.2018.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robison Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro R. P. Soares, Elite Artigos Militares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACASSIA MIRELLE MARTINS - 

OAB:106196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63187 Nr: 3528-40.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Aderbal Luiz 

Arantes Junior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elenir Aparecida Barrientos 

Silveira Prado - OAB:342.178, Fernanda Regina Vaz Castro - 

OAB:150620-SP, JOAO AUGUSTO PORTO COSTA - OAB:105332, 

Karen Chiuchi Scatena - OAB:332.232, Marcelo Marin - OAB:264.984, 

Raphaello Meneses Dalla Pria Coelho Laurito - OAB:381.308, 

Rebeca Silveira Zacchi e Silva - OAB:374.224, Valdeir Dias Prado - 

OAB:209.431/E, Valter Dias Prado - OAB:SP/236.505
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 Autos do processo nº 3528-40.2011.811.0013

Código nº 63187

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 254, no 

montante de R$ 235.629,82 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e 

vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme cálculo de 

atualização acostado às fls. 255/256; sobre o CNPJ de nº 

36.936.912/0001-17 e CPFs de nº 029.306.698-10 e 098.066.648-17; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347).

 V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 3608-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenir Claudino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Autos do processo nº 3608-33.2013.811.0013

Código nº 85981

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo CLENIR 

CLAUDINO DOS SANTOS contra MARIA HELENA GONÇALVES.

O feito tramitou regularmente, sendo que à fl. 126 as partes informaram a 

composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fl. 126.

DOU por prejudicado a realização da hasta pública designada 

anteriormente, bem como a expedição de carta precatória com intuito de 

realizar a penhora dos semoventes.

Outrossim, OFICIE-SE o INDEA de Vila Bela da Santíssima Trindade, a fim 

de que retire a indisponibilidade do semoventes indicados no ofício de fl. 

114, em nome de Maria Helena Gonçalves.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000752-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDION RODRIGUES ROQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 

(VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000752-06.2018.8.11.0013 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: CLEIDION RODRIGUES ROQUE 

Endereço: Avenida Central, 336, Vila Guaporé, PONTES E LACERDA - MT - 

CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: MARILENE FERREIRA DOS 

SANTOS Endereço: Rua Pernambuco, 77, Jd. Guaporé, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O autor é pai do infante e a 

requerida é mãe, conforme certidão de nascimento anexa. As partes 

jamais chegaram a ter uma vida em comum. Segundo o representante do 

autor, o requerente foi deixada pela demandada com o pai e, desde então, 

não mantém qualquer contato com a genitora, que não o procura.Diante do 

quadro fático apresentado e da necessidade de tutelar a integridade moral 

da infante, na medida em que o autor detém a guarda de fato dela, não 

resta alternativa senão requerer a guarda unilateral da filha. DECISÃO: 

DEFIRO o pedido de ID nº. 15306898, para tanto, a busca de endereço da 

DETERMINO requerida junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel). Na 

hipótese de localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, 

CITE-SE a requerida, na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a requerida por edital na forma do 

artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação por edital, 

“in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 
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78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, 

“e-mail”npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados 

Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior 

(OAB/MT 14325), e a quem serão conferidas todas as prerrogativas 

atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, 

do mesmo diploma legislativo). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda, 16 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001825-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001825-13.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS contra INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou 

pedido administrativo para concessão de auxílio doença junto a Autarquia 

ré. Asseverou que o pleito formulado inicialmente foi deferido e 

posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos os documentos 

comprobatórios do alegado, além da prova documental atestando a 

permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, requerendo a 

concessão da tutela antecipada para determinar que a Autarquia ré 

restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela confirmação 

da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em aposentadoria 

por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de sucumbência. 

Ao ID nº. 15279802 determinou que a parte autora emendasse a inicial, 

para que trouxesse aos autos a declaração de hipossuficiência para fins 

de análise ao pedido de gratuidade de justiça, tendo o autor cumprido a 

determinação no ID nº. 15359963. E os autos vieram conclusos. É a suma 

do necessário, fundamento e decido. Inicialmente, RECEBO o petitório de ID 

nº. 15359961 como emenda à inicial. A teor do disposto no art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 

efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nos documentos carreados aos autos, 

bem como na informação de concessão do benefício na esfera 

administrativa, além da informação de cessação do mesmo ao término do 

prazo determinado. De outro vértice, o presente pronunciamento é não 

definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...), o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 

dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o 

auxílio doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I 

- INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 
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109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). IV - Assim, 

ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 

3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, 

a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 16 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001596-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001596-53.2018.8.11.0013. AUTOR: 

FRANCISCO DE ASSIS SOARES. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por FRANCISCO DE ASSIS SOARES, em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 15013819). 

Apesar de intimado, o autor deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

impugnação. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor 

pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no 

importe de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos). Quanto as preliminares de inépcia da inicial e ausência de 

interesse de agir, consubstanciada em razão de a parte requerente ter 

recebido, na seara administrativa, indenização, entendo que referida tese 

defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião 

da prolação da sentença de mérito. Acerca da preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que a parte requerente não apresentou comprovante 

de residência, requisito para fixação do foro, a jurisprudência já 

sedimentou há muito tempo o entendimento pela desnecessidade de sua 

apresentação. O ordenamento processual ou rito aplicável às ações de 

cobrança do seguro DPVAT não mencionam a necessidade de 

apresentação do comprovante de residência. Nessa linha, destaco 

precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em 

casos análogos recentes, já firmou a orientação: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE 

EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 

283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de residência não 

está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, 

sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda para a sua 

apresentação, principalmente quando a agravante apresenta toda a 

qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e sobrenome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de identidade e 

CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação do réu . 2. 

Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial seja 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tais 

documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com isso, verifica-se que o dispositivo 

legal retratado pelo Novo Código de Processo Civil em seus arts. 319 e 

320 não exigem o comprovante de residência da parte, tal como é o 

entendimento jurisprudencial supracitado. Assim, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

16 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000536-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000536-45.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARLENE DA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 

15173083, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida ao ID 

nº. 14794060. Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a 

parte autora manteve-se inerte (ID nº. 15890298). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 

que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (ID nº. 15392822). De efeito, conforme com 

os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada 

no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 
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mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID nº. 15173083, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos embargos 

declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada 

de forma satisfatória pela decisão de ID nº. 14794060, almejando — e 

assim o faz de modo absolutamente inadequado — promover o reexame 

da matéria e, de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, 

em detrimento dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Por oportuno, 

importante destacar que a realização de perícia torna-se imprescindível ao 

deslinde da controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão 

do ônus da prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários 

periciais, em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu 

o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS PERICIAIS - 

TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de ofício pelo magistrado 

ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários 

de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e 

economicamente, frente à seguradora. (Agravo de Instrumento nº 

0061249-47.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015). Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 14794060, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 14794060. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000539-97.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 

15327463, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida ao ID 

nº. 15164565. Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a 

parte autora manteve-se inerte (ID nº. 15886538). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 
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que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (ID nº. 15396434). De efeito, conforme com 

os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada 

no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID nº. 15327463, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com 

o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela decisão de ID nº. 15164565, almejando — e assim o faz 

de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, 

de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Por oportuno, importante 

destacar que a realização de perícia torna-se imprescindível ao deslinde 

da controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão do ônus da 

prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários periciais, 

em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS PERICIAIS - 

TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de ofício pelo magistrado 

ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários 

de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e 

economicamente, frente à seguradora. (Agravo de Instrumento nº 

0061249-47.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015). Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 15164565, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 15164565. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ARDAIA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000546-89.2018.8.11.0013. AUTOR: 

NATALINO ARDAIA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 474 de 734



15295906, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida ao ID 

nº. 15164627. Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a 

parte autora manteve-se inerte (ID nº. 15889632). Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero 

que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (ID nº. 15396668). De efeito, conforme com 

os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada 

no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada ao ID nº. 15295906, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com 

o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela decisão de ID nº. 15164627, almejando — e assim o faz 

de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, 

de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento 

dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Por oportuno, importante 

destacar que a realização de perícia torna-se imprescindível ao deslinde 

da controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão do ônus da 

prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários periciais, 

em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES - BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS PERICIAIS - 

TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RECURSO 

DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de ofício pelo magistrado 

ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários 

de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e 

economicamente, frente à seguradora. (Agravo de Instrumento nº 

0061249-47.2015.8.11.0000, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 15.09.2015, DJe 18.09.2015). Logo, à luz de tal contexto 

fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença guerreada 

apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica 

vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, 

considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de 

declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os 

pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Nesse mesmo 

sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas 

ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 15164627, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 15164627. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002398-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002398-51.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. 
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REQUERIDO: GIOVANE VICENTE DA SILVA. Vistos. RECEBO o petitório de 

ID nº. 15933784 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. contra 

GIOVANE VICENTE DA SILVA, sob a alegação de que celebrou com a 

parte requerida um contrato de financiamento, concedendo um crédito de 

R$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais), a ser pago em 

48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.296,47 (mil duzentos e noventa e 

seus reais e quarenta e sete centavos). Afirma que o veículo adquirido é 

da marca HYUNDAI, Modelo: SANTA FE GLS 2.7 V6, Chassi: 

KMHSH81DP9U425795, Placa: JSG8817, Cor PRATA, Renavam: 

000147358027, PRETA, ano/modelo: 2008. Sustenta o autor, em apertada 

síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações das 

parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação com 

vencimento a partir de 03/07/2018, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 31.769,64 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e 

nove reais e sessenta e quatro centavos). Em arremate, asseverou que o 

valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos 

autos notificação extrajudicial que foi entregue no endereço do contrato, 

pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e apreensão do 

veículo mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 15919613, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 15919613). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

HYUNDAI, Modelo: SANTA FE GLS 2.7 V6, Chassi: KMHSH81DP9U425795, 

Placa: JSG8817, Cor PRATA, Renavam: 000147358027, PRETA, 

ano/modelo: 2008. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HERCOLE GARBIN (RÉU)
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FLADEMIR ROQUE TOZO (RÉU)

ADALBERTO SANCHES (RÉU)

NILTON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001227-59.2018.8.11.0013. AUTOR: 

PRATÍCIA MARTINS SANCHES NANTES. RÉU: NILTON PEREIRA DOS 

SANTOS. RÉU: ADALBERTO SANCHES. RÉU: JOÃO HERCOLE GARBIN. 

RÉU: FLADEMIR ROQUE TOZO. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE C/C PEDIDO 

LIMINAR DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL 

proposta por PATRÍCIA MARTINS SANCHES NANTES em desfavor de 

NILTON PEREIRA DOS SANTOS, ADALBERTO SANCHES, JOÃO HÉRCULE 

GARBIN e FLADEMIR ROQUE TOZO, todos qualificados nos autos. Aduz a 

inicial, em síntese, que a ação tem por desiderato a decretação de 

nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel rural 

denominado Fazenda Primavera, com área de 1.952,9088 há (mil 

novecentos e cinquenta e dois hectares, noventa ares e oitenta e oito 

centiares), com matrícula nº. 31.793 no Cartório de Registro de Imóveis do 

1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Narra a autora, em suma, 

que “foi lavrada procuração falsa em nome da requerente PATRICIA 

MARTINS SANCHES outorgando poderes a ADALBERTO SANCHES, o 

qual, por sua vez, repassou um substabelecimento, também falso, a 

NILTON PEREIRA DOS SANTOS, suposto representante que efetuou a 

venda do imóvel”. A venda do imóvel foi realizada aos requeridos João 

Hércole Garbin e Flademir Roque Tozo. Por tais razões, requer a 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a averbação 

do presente pedido nessa matrícula, declinando seu objetivo, visando 

evitar riscos a terceiros de boa-fé que poderiam ser prejudicados. No 

mérito, pugna pela nulidade da escritura pública do compra e venda. 

Ainda, requer a intimação do Ministério Público para tomar conhecimento 

do feito, e a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. É o relatório. Fundamento. Decido. Do disposto 

no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela autora, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em 

inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no 

provimento jurisdicional. No que se refere à averbação da existência da 

ação às margens da matrícula, esta é plenamente viável, até mesmo como 

forma de se evitar prejuízos a terceiros de boa-fé, que passariam a ter 

conhecimento da existência da presente ação. Neste norte, dispõe o artigo 

167, inciso I, item 21 da Lei de Registros Públicos (6.015/1973), o seguinte: 

“Art. 167 - No Registro de Imóveis além da matrícula serão feitos: I - o 

registro: (...) 21 - das citações de ações reais ou pessoais 

reipersecutórias, relativas a imóveis;” Dessa forma, verifica-se que, a 

averbação em questão se presta exatamente a levar ao conhecimento da 

existência da Ação Anulatória a terceiros que pretendam, eventualmente, 

contratar em transações envolvendo o referido bem, evitando-se prejuízos 

e preservando direitos. Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEMANDA 

JUDICIAL EM MATRÍCULA DE IMÓVEIS. Manutenção da decisão que, no 

intuito de prevenir prejuízo de terceiros, não acolheu pretensão no sentido 

de que fosse cancelada, liminarmente, averbação deferida em matrícula do 

registro imobiliário em relação à existência de ação, já que objetiva 

desfazer o negócio atinente a tais imóveis. Anotação da existência da 

demanda que não configura em restrição ao direito dos agravantes, 

ausente prejuízo. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70015037047, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 14-6-2006) (grifei). O 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso igualmente já se pronunciou 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR INOMINADA - 

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA NO REGISTRO DE IMÓVEIS - 

ADMISSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - II) - RECURSO 

IMPROVIDO. É lícita a anotação da existência da demanda no Registro de 

Imóveis que objetiva desfazer negócio atinente ao imóvel, porquanto visa 

tão só proteger terceiros de boa-fé.” (RAI nº 75916/2007, Quarta 

CâmaraCível, Rel. Des. José Silvério Gomes, TJMT, data julgamento 

10-12-2007). Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

determinar ao Cartório de Primeiro Ofício de Pontes e Lacerda que se 

registre ao pé da matrícula nº 31.793, a existência da presente ação 

anulatória, para conhecimento de terceiros, conforme autoriza o artigo 

167, I, 21, da Lei nº 6.015/73. CITEM-SE os requeridos, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos à requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, REMETAM-SE os autos ao 

Ministério Público, para que se cientifique dos fatos narrados na exordial, 

bem como para que tome as providências, e se manifeste conforme 

entender cabível. Por fim, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 16 de outubro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 173383 Nr: 6173-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PACHECO BRUM 

- OAB:72062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado pela 

CAIXA SEGURADORA S.A. tendo como objeto o veículo Tipo Camionete, 

Marca Volkswagen Saveiro, Cor Branca, Placa OBK-3293, Ano 

2013/2013, Chassi 9BWKB05U4DP201563, de propriedade de JOAO 

BATISTA RAMOS.

Analisando os autos percebe-se que o veículo em comento foi apreendido 

no bojo do processo n° 2644-69.2015.811.0013 - Código TJMT n° 101267, 

por meio do qual o Ministério Público denunciou EDILSON DE SANTI 

ALMEIDA, pelo crime de receptação.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pedido (fls. 20/21).

É o breve relato. Decido.

Nos termos do art. 120, caput, do Código de Processo Penal, o pedido de 

restituição de bens que não mais interessem ao desfecho do processo, 

poderá ser deferido pela autoridade judicial, ou mesmo pela autoridade 

policial, mediante termo nos autos, desde que não existam dúvidas quanto 

ao direito do reclamante.

Analisando os autos verifico que os documentos acostados às fls. 4/6, 

11, 13/14 demonstram ter a requerente (CAIXA SEGURADORA S.A.), 

interesse processual para a restituição do veículo apreendido, já 

anteriormente especificado.

Assim, por restar à propriedade sobre o bem em testilha incontroversa, 

pois se encontra cabalmente comprovada nos autos e também por 

considerar que o referido bem não interessa mais ao processo, a sua 

restituição é medida imperativa no presente caso.

Diante do exposto, DEFIRO a restituição do veículo Tipo Camionete, Marca 

Volkswagen Saveiro, Cor Branca, Placa OBK-3293, Ano 2013/2013, 

Chassi 9BWKB05U4DP201563, devendo ser restituído a CAIXA 

SEGURADORA S. A.

Após, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106482 Nr: 4800-30.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Wilson de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 "...17. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o 

réu ANTÔNIO WILSON PAULO como incurso nas sanções previstas no 

art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97.V- DA 

DOSIMETRIA DA PENA18. Em observância ao disposto no art. 68 do 

Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.(...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143649 Nr: 5092-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Sousa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Vistos, etc.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, 

interposto pela i. Defesa do sentenciado, em seus efeitos legais (CPP, art. 

597), uma vez que tempestivo.

Por fim, considerando que a aludida irresignação está devidamente 

contrarrazoada, DETERMINO a remessa dos autos ao E. Tribunal de 

Justiça, para o devido processamento/julgamento do recurso interposto 

(CPP, art. 601), com as homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62054 Nr: 2394-75.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o último comparecimento em juízo ocorreu em 

30/07/2018, não estando o recuperando cumprindo as condições 

estabelecidas para o regime semiaberto, determino a juntada aos autos do 

controle de comparecimento 2018.

Nesta data elaborei simulação de cálculo via MGP, conforme decisões 

anteriores e comparecimentos em juízo, e constatei que o recuperando 

ainda não cumpriu a integralidade da pena.

Consta no sistem Apolo a informação do novo local de trabalho do 

recuperando: Assentamento São Vicente, sitio do Sr. Luiz Pereira Vieira.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 21/01/2018, às 13h00min, 

para reforço das condições do regime semiaberto.

Intime-se pessoalmente o recuperando para comparecer à audiência e 

também para retomar o comparecimento em juízo, sob pena de regressão 

para o regime fechado.

Intimem-se Ministério Público e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 176512 Nr: 7514-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Bela Dominique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896-O

 Vistos em correição.

DESIGNO o dia 24 de outubro de 2018, às 14h00min, para realização de 

audiência para que se proceda o interrogatório da acusada ANA BELA 

DOMINIQUE DA SILVA.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 93783 Nr: 4812-78.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Cebalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão acostada aos autos (Ref. 108) DETERMINO o 

cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

16/10/2018 às 13h00min.

DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste no que entender 

de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105458 Nr: 4338-73.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner de Freitas Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo de execução penal do reeducando VAGNER DE 

FREITAS MELO.

À fl. 174 foi acostado aos autos o cálculo de pena do reeducando e à fl. 

186 o Ministério Público apresentou pedido pela sua homologação.

A i. Defesa não se manifestou acerca do cálculo de pena retro 

mencionado.

Às fls. 175/178 aportou aos autos pedido para concessão de livramento 

condicional em favor do reeducando, por parte da defesa.

É o necessário. Decido.

Com o objetivo de dar regular prosseguimento ao feito, intime-se a defesa 

do reeducando para se manifestar acerca do cálculo de pena de fl. 174.

APÓS, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação atinente ao 

pedido da i. Defesa de fls. 175/178.

Na sequência volvam-me os autos conclusos para homologação do 

cálculo de pena e decisão.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146118 Nr: 6210-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA, SdJN, SOdS, JBPdS, JPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Wagner Ricci da Silva - OAB:21379

 Vistos, etc.

Considerando a certidão acostada à fl. 766, bem como a manifestação 

realizada por SAMUEL DE JESUS NERES à fl. 767, DÊ-SE vista à 

Defensoria Pública, para apresentar as razões e contrarrazões do 

recurso de apelação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129149 Nr: 7750-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alexandre Andrade Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE JERONIMO SILVA - 

OAB:16046

 Trata-se de processo executivo de pena do reeducando THIAGO 

ALEXANDRE ANDRADE SOUZA.

À fl. 298 aportou aos autos comunicado de destituição/revogação de 

mandato judicial, por parte do reeducando outorgado à advogada de 

defesa constituída nos autos.

Considerando que é direito potestativo do cliente revogar mandato judicial 

outorgado, assim como é direito do advogado renunciar a mandato judicial, 

determino a intimação da causídica via DJE, com vistas a cientificá-la da 

decisão do reeducando.

Concedo ao reeducando o prazo legal para constituição de novo 

advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133937 Nr: 850-42.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo de execução penal do reeducando JEFFERSON 

RIBEIRO DA SILVA, cujas reprimendas foram devidamente unificadas.

Às fls. 326/327 acostou aos autos manifestação do Ministério Público 

pugnando pela alteração na fração referente ao cômputo do livramento 

condicional referente as guias de execução penal nº 02 e nº 03 e também 

pela alteração do lançamento de 14 (quatorze) dias remidos, com o 

objetivo de que eles contem como pena devidamente cumprida.

A Defensoria Pública se manifestou pela manutenção do cálculo 

homologado em 22/05/2018 (fl. 249).

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público no 

que se refere à alteração da fração (de 1/3 para 1/2) a ser aplicada com 

vistas à concessão de futuro benefício do livramento condicional, na guia 

de execução penal nº 02, pois a sentença condenatória proferida na guia 

01 transitou em julgado na data de 28/09/2009 (fl. 67).

Ademais, os crimes mencionados nas guias 01 e 02 são crimes comuns, 

sendo que somente o crime descrito na guia 03 é crime hediondo, sendo, 

portanto, necessário reconhecer que é necessário a aplicação da fração 

de 2/3, ao invés da fração 1/1, para o cálculo da concessão do benefício 

do livramento condicional.

Ante o exposto, DETERMINO a elaboração de novo cálculo de pena no 

qual seja considerado os 14 dias remidos (fl. 211) para efeito de 

progressão de regime, bem como alterada a fração referente ao 

livramento condicional da guia 02 para 1/2 e da fração pertinente ao para 

livramento condicional na guia 03 para 2/3, conforme pedido do Ministério 

Público.

Intimem-se Ministério Público e a Defesa.

Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos para 

análise e homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65410 Nr: 1450-39.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Silva Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/MT

 Vistos, etc.

Considerando o retorno da missiva, encerro a instrução e DETERMINO que 

as partes apresentem suas alegações finais, no prazo sucessivo de 5 

dias, após, tornem-me os autos conclusos para a sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179685 Nr: 8923-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Augusto Rodrigues Bruno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalves da Costa - 

OAB:

 Visto.

I. Considerando a inexistência de documentação imprescindível para o 

cumprimento do ato (Cópia das Respostas à Acusação apresentadas 

pelos denunciados Jackson de Jesus Verissímo e Leonardo Augusto 

Rodrigues Bruno), oficie-se ao Juízo Deprecante, solicitando a 

documentação necessária.

II. Em caso de inércia por mais de 30 (trinta) dias, em atenção ao art. 393 

da CNGC, devolva-se a missiva no estado em que se encontra, com as 

baixas e anotações de estilo, bem como com os cumprimentos deste juízo.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (ADVOGADO(A))

MARISTELA CASADEI TAVORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (ADVOGADO(A))

IEDA APARECIDA DE MELO CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FABIANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA FLORENCIO (REQUERIDO)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes promovente e promovida para apresentações das 

alegações finais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALCIDES DE JESUS MOREIRA BENINCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGURA DE 

DADOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

FELIPE TONATTO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida da sentença, bem como para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida da sentença, bem como para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERCLEIA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida da sentença, bem como para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SENCIRIA APARECIDA NUNES LIMA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida para apresentar as contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000685-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA BONFIM (REQUERENTE)

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente em relação a sentença, parcialmente 

transcrita: "A aplicação do Código de Processo Civil aos processos de 

competência dos Juizados Especiais é subsidiária, não se mostrando 

possível, nas hipóteses em que há regramento específico na Lei nº 

9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 

aplicar-se a toda e qualquer espécie de demanda que se submeta à 

competência dos Juizados Especiais, seja ela de conhecimento ou de 

execução. Reitere-se que tal interpretação dada à lei está em consonância 

com os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia 

processual e da celeridade, que informam o processo nos Juizados 

Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. Isso Posto, Em virtude da 

paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia do 

requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem 

apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-84.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida para apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 048/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO a inexistência de registros de penalidade disciplinar de 

suspensão e ou afastamento do cargo conforme dispõe o artigo 110 da 

Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, concernente ao quinquênio 2.9.2013 

a 2.9.2018, conforme os termos da Certidão expedida pela Central de 

Administração;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a servidora JUSCINETE SOUZA REIS, Técnica 

Judiciária, matrícula 3278, lotada no Fórum da Comarca de Poxoréu, 03 

(três) meses de licença-prêmio, relativas ao quinquênio de 2.9.2013 a 

2.9.2018, devendo ser usufruídas de acordo com a conveniência do 

serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Poxoréu-MT, 3 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

 

PORTARIA Nº. 049/2018/DF.

A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, 

Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 666/1997, que institui os 

feriados municipais;

R E S O L V E:

Art 1º. – SUSPENDER o expediente do Fórum da Comarca de Poxoréu-MT, 

no dia 26/10/2018 (sexta-feira), em virtude do Aniversário de 

Emancipação Política do Município de Poxoréu-MT.

Art. 2° - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram neste dia, para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo cópia ao Egrégio Tribunal 

de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça.

 Poxoréu-MT, 09 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78213 Nr: 249-96.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroponia Hidrovida, Gaudêncio César Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76875 Nr: 1892-26.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo de França Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Barbosa da Silva, Rilton Cândido de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valtércio Teixeira de Oliveira 

- OAB:19365-O

 Certifico que a audiência de Mediação/Conciliação foi designada para o 

dia 13/11/2018, às 13:30 hs, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 
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de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor competente 

para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77746 Nr: 16-02.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Poxoréu-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92, 

RECEBO a inicial e DETERMINO que a requerida seja citada para, 

querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (NCPC, art. 344). Consigne-se que, não sendo contestados os 

pedidos formulados, serão presumidos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor.Após, com a apresentação da resposta, ou, 

havendo o decurso do prazo, VISTAS ao Ministério Público Estadual para 

manifestar-se, no prazo legal.Ainda, AUTORIZO a inclusão do MUNICÍPIO 

DE POXORÉU/MT como assistente litisconsorcial do parquet, na forma 

disciplinada pelo art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/1965, devendo, por 

conseguinte, ser retificada a capa dos autos, bem como ser o referido 

ente federado intimado de todos os atos praticados, facultando-lhe, 

também, apresentar impugnação à contestação da requerida.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79798 Nr: 985-17.2018.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdNA, MNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062, Ilmar Sales Miranda - OAB:5388

 Processo nº. 985-17.2018.811.0014 (Código 79798)

VISTO,

 Ante a manifestação ministerial retro, INTIME-SE a parte requerida para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54758 Nr: 590-07.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA DOS SANTOS CARDOSO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA DOS SANTOS, APARECIDO 

VENTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVANIA DOS SANTOS, Rg: 1700179-0, 

Filiação: Francinete dos Santos, data de nascimento: 03/07/1980, 

brasileiro(a), natural de Pedreiras-MA, convivente, Telefone (65) 99674 - 

6443. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a guarda definitiva de 

WALLYSSON VENTURA DOS SANTOS à requerente ADRIANA DOS 

SANTOS CARDOSO MACHADO.Expeça-se termo de guarda e 

responsabilidade.Via de regra, declaro resolvido o mérito desta demanda, 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se com anotações de estilo.São José do Rio 

Claro – MT, 13 de março de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 15 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29708 Nr: 455-97.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE AURORA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de janeiro de 

2019, às 13:10horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 292-44.2016.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SANT'ANA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 57/58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31802 Nr: 2557-92.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA CALHEIROS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-B

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora/embargada para requerer o que entender de direito no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68516 Nr: 122-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR KRUTSCH 

SOLETTI - OAB:58676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida ou realize seu preparo para a devida 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55553 Nr: 1235-32.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO PRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/MT

 PROCESSO N: 1235-32.2014.811.0033

CÓDIGO: 55553

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADO: VALERIO PRESA

DESPACHO

Vistos.

O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação, mas 

apenas para impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo 

Ministério Público. Entretanto, no presente momento processual, antes do 

encerramento da fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da 

defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/02/2019, às 

13:30 horas.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69931 Nr: 1083-76.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO N: 1083-76.2017.81.0033

CÓDIGO: 69931

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADO: GELSON MATOS GADEIA

DESPACHO

Vistos.

O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação, mas 

apenas para impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo 

Ministério Público. Entretanto, no presente momento processual, antes do 

encerramento da fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da 

defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/02/2019, às 

14:00 horas.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77020 Nr: 252-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE BRIANTE, JULIO CEZAR 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Visto.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia 

em face de JULIO CÉZAR BRIANTE e THIAGO ALEXANDRE BRIANTE, 

todos qualificados nos autos, dando-os como incurso nas penas dos art. 

33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei Federal n.º 11.343/2006.

Consta na denúncia que os réus, no dia 03 de janeiro de 2018, por volta 

das 22h25m, nas dependências da residência particular sediada na Rua 

Paraná, n.º 667, Bairro Jardim Novo Horizonte, nesta cidade de São José 

do Rio Claro/MT, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de 

fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância 

entorpecente, 01 porção média de pasta base de cocaína, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

 Exposto que, na data dos fatos, no período noturno, Thiago Alexandre 

Briante e o adolescente Douglas Farias da Silva, encontraram-se na via 

pública (nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar) com o propósito 

de entregarem, juntos uma porção de drogas ao denunciado Júlio Cezar 

Briante.

Narrado que o denunciado Thiago Alexandre Briante e o adolescente 

Douglas Farias da Silva deslocaram-se até a residência de Júlio Cézar 

Briante e entregaram-lhe a porção de entorpecente que traziam consigo 

àquela ocasião, cuja droga seria destinada à comercialização.

Relatado que o policial Nivaldo Evangelista da Costa Junior presenciou o 

encontro entre Thiago Alexandre Briante e o adolescente Douglas Farias 

da Silva e, por ter considerado a atividade e a movimentação suspeitas, já 

que o adolescente havia escondido uma bolsa (necessaire) entendeu por 

bem empreender diligências e sair em perseguição para fins de 

abordagem.

Revelado que os agentes policiais Nivaldo Evangelista da Costa Junior e 

Elessandro Araújo Pimentel conseguiram encontrar e abordar Thiago 

Alexandre Briante quando o denunciado já se encontrava em frente a sua 

residência.

Durante a abordagem do denunciado para fim de averiguação, os agentes 

da Lei perceberam que o adolescente Douglas Farias da Silva fechou a 

porta da residência e empreendeu fuga pelos fundos da propriedade.

 Determinada a notificação dos acusados, decisão de fls. 90. Notificado, 

conforme certidão de fls. 109, apresentaram resposta à acusação.

 Julio Cezar apresentou sua defesa, via defensor constituído, às fls. 

110/112. Alegou, em sede de preliminar, a ausência de justa causa, sob a 

arguição de que o acusado não participou da consecução do delito, 
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inexistindo indícios de autoria. Protestou pela oitiva de 05 testemunhas.

O réu Thiago Alexandre Briante, por sua defensora dativa, também alegou 

ausência de justa causa, arguindo a inexistência de indícios de autoria, já 

que nenhum ato indicativo da traficância foi observado pela autoridade 

policial. No mérito, alegou a inexistência de dolo da traficância. Protestou 

pela oitiva de duas testemunhas.

Por inexistirem elementos capazes de ensejar a absolvição sumária dos 

acusados, ou causa de excludente de ilicitude ou da culpabilidade do 

agente, a denúncia foi recebida, sendo o feito encaminhado à instrução 

(decisão de fls. 134/136).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, 03 (três) 

testemunhas de acusação, 03 (três) testemunhas arroladas pelo acusado 

Júlio Cezar Briante, e 01 (uma) testemunha arrolado pelo acusado Thiago 

Alexandre Briante, e interrogado os acusados tendo as partes desistindo 

da oitiva das testemunhas não localizadas e (CDs audiovisuais de fls. 158 

e 185).

 Encerrada a instrução processual, foram as partes remetidas às 

alegações finais.

 Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a absolvição do 

acusado Júlio Cézar Briante, arguindo que, em juízo, não foram produzidos 

elementos necessário a indicar que a substância entorpecente encontrada 

em posse do acusado Júlio seria destinada à comercialização. De outro 

lado, protestou pela condenação do acusado Thiago Alexandre Briante 

nos exatos termos da exordial, entendendo provadas a autoria e a 

materialidade dos delitos, condutas típicas, antijurídicas, sem excludente 

de criminalidade (fls. 185/213).

A defesa do acusado Thiago Alexandre Briante requereu seja o acusado 

absolvido, diante da ausência de provas a aponta-lo como traficante. 

Subsidiariamente arguiu que o acusado não teve o dolo de traficar. Ao 

final, requereu o afastamento da majorante prevista no inciso IV do art. 40 

da Lei Federal n.º 11.343/2006 vez que não demonstrado o envolvimento 

do acusado com o menor. Em caso de condenação, requereu seja esta 

aplicada em seu mínimo legal.

 A defesa do acusado Júlio Cezar Briante alegou que o acusado não 

participou da consecução do crime e que sequer conhecia o menor 

Douglas. Assim, requereu seja o acusado absolvido por estar provado 

que ele não concorreu para a prática do delito e ainda não existe prova de 

que ele concorreu para infração penal.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

O processo está formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a 

sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores 

do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos 

termos constitucionais e processuais.

Presentes às condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem 

como os pressupostos legalmente exigidos. Inexistem matérias 

preliminares pendentes a serem apreciadas. Adentro ao meritum causae.

DA MATERIALIDADE

A materialidade dessa conduta criminosa encontra-se suficientemente 

comprovada. Há de fato apreensão do material vinculado, conforme B.O. 

de fls. 10/12, auto de apreensão de fls. 13, laudo preliminar de 

constatação de fls. 34, atestando que a substância encontrada 

apresentou resultado positivo para a existência de cocaína.

A pesagem da substância positivada como cocaína, resultou em cem 

gramas, conforme consignado no Boletim de Ocorrências.

 Apesar de certa fragilidade, é possível, face à positivação confirmada 

nos laudos preliminares, admitir a materialidade de um fato típico e 

antijurídico atinente a drogas. Os testes foram realizados sem percalços 

ou dúvidas quanto aos resultados obtidos. Aliás, sem questionamentos 

das partes. Demais disso, como será dissecado na autoria, as partes não 

negam a existência material do entorpecente, apenas há negativa quanto à 

autoria do tráfico.

Demais disso, a ausência de laudo toxicológico definitivo não impede que a 

materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada por outros 

meios probatórios, conforme delineado acima. Neste sentido, os seguintes 

arestos que seguem com destaques:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, 

RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – INCONFORMISMOS DEFENSIVOS – INSTÂNCIA POR 

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 

POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBANTE A INDICAR TÃO SOMENTE A 

TRAFICÂNCIA EVENTUAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E LIAME 

SUBJETIVO NA ASSOCIAÇÃO – COLIMADA A ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA PORTE DE 

DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS 

INDICATIVOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL OU DISSEMINAÇÃO DA PESTE 

– SUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA 

POR OUTROS MEIOS DE PROVA E ROBORADA POR LAUDO PERICIAL, 

POSTO CONCISO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TIPO DE 

INJUSTO DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS A 

DENOTAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DESCRITO NA 

DENÚNCIA – DESARMONIA ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS 

ACUSADOS COM O FIM DE JUSTIFICAR A POSSE DO BEM ROUBADO – 

TESE A DAR PELA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO 

ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO 

PROBATÓRIO A DESNUDAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – 

PARLA DIZENTE COM REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES BASILARES 

– CABIMENTO – INIDÔNEA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES – 

INSTÂNCIA POR APLICAÇÃO E EXASPERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO 

PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – 

NATUREZA E QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES – ART. 42 DA LEI DE 

TÓXICOS – REINCIDÊNCIA DA RÉ – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO 

– COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – 

INTELECÇÃO DO ART. 98, § 3º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.1. 

Apenas quando presentes elementos de prova a desvelar que os agentes 

estavam finalisticamente unidos, de forma estável e duradoura, para o 

cometimento da traficância, a condenação pela prática do crime de 

associação para o tráfico se mostra imperativa.2. Não há falar em 

desclassificação de tráfico para uso de entorpecentes quando as provas 

testemunhais, aliadas às circunstâncias do flagrante, culminam por 

certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do delito descrito no 

art. 33 da Lei de Tóxicos, sem perder de vista que, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo 

toxicológico definitivo não impede que a materialidade do crime de tráfico 

de drogas seja comprovada por outros meios probatórios, tais como prova 

testemunhal e documental. 3. Descabe excogitar de absolvição do crime 

de receptação quando a prova coligida aos autos, as circunstâncias do 

fato, assim como as incoerências nos depoimentos prestados pelos 

recorrentes, deixam estreme de dúvidas que eles tinham conhecimento da 

origem ilícita do bem, restando caracterizado o elemento subjetivo hábil a 

tipificar a conduta a eles atribuída. 4. Inarredável a condenação pela 

prática do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03 quando existentes provas 

hábeis a denotarem a efetiva posse irregular do artefato de uso restrito. 5. 

Oportuna a readequação da pena-base quando indevidamente fixada pelo 

juízo “a quo” a partir dos parâmetros do art. 59 do Código Penal.6. Nos 

termos do art. 42 da Lei de Tóxicos, a natureza e a quantidade de 

estupefacientes, bem como a reincidência, são fatores hábeis a obstar a 

aplicação e exasperação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º 

do art. 33 da Lei n. 11.343/06.7. Ilegítima a extirpação do pagamento das 

custas processuais na sentença condenatória, a teor do art. 98, § 3º, da 

Lei n. 13.105/2015 [Novo Código de Processo Civil], sobretudo porque a 

suspensão apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para 

aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de 

alteração após a condenação, consoante a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. (Ap 90193/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 03/03/2017);

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE 

DELITIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA 

COMPROVADA – TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, FOTOGRAFIA DA 

DROGA APREENDIDA E LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO 

CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS 

FASES – FALTA DE ASSINATURA NÃO COMPROMETE A VALIDADE DA 

PERÍCIA – ARESTO DO STJ – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO – 

PRESCINDIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – PARECER DA PGJ 

INTEGRADO – RECURSO DESPROVIDO. A falta de assinatura não 

compromete a validade da perícia, consoante orientação do c. STJ: REsp 

1577293/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 30.6.2016.“A 

materialidade do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente – a 
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despeito da ausência do laudo definitivo – pode ser evidenciada por 

outros meios probatórios, tais como o auto de constatação provisório, 

termo de exibição da droga, confissão dos acusados e depoimento dos 

policiais responsáveis pela prisão em flagrante, devendo-se dar primazia 

ao princípio da instrumentalidade das formas em detrimento ao mero rigor 

formal, máxime quando a defesa quedou-se silente sobre tal irregularidade 

no momento processual oportuno.” (TJMT, Embargos Infringentes de 

Nulidade nº 2751/2016) “Impossível [...] absolver o réu do delito de tráfico 

ilícito de entorpecentes, por ausência de materialidade em virtude de falta 

do laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, se dos 

autos emerge a materialidade através do laudo preliminar e demais provas 

carreadas.” (TJMT, Embargos Infringentes de Nulidade n°. 87607/2014) 

(Ap 78748/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016).

DA AUTORIA

1. Thiago Alexandre Briante

No que concerne à autoria, imperioso concluir que recai indubitável sobre 

o acusado Thiago Alexandre Briante.

Inobstante frisar que a grande quantidade de entorpecente, 

aproximadamente 100 gramas de entorpecente foi localizada no interior da 

residência de Júlio Cezar Briante, tio do acusado Thiago, casa que era 

constantemente frequentada por aquele.

 Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, sua tese 

não encontra sustentação nas provas coligidas no feito. O adolescente 

Douglas Farias da Silva, durante sua oitiva perante a autoridade policial, 

narrou com detalhes a prática delitiva, sendo que, sem esquivar de sua 

responsabilidade, declarou que trouxe a porção de entorpecente para 

entregá-la a Thiago, pessoa responsável pela distribuição da droga nesta 

cidade. Oportuno transcrever trechos da oitiva do adolescente perante a 

autoridade policial, in verbis:

“(...) Perguntado quem mandou o declarante entregar a droga em São José 

do Rio Claro? Respondeu que foi a vulgo ‘Loira’ quem mandou; Que 

conseguiu o número dela e do vulgo ‘Marreta’ e entrou em contato com 

eles porque estava precisando de dinheiro e que começou a se comunicar 

com eles em um grupo de Whatsapp chamado São José do Rio 

Claro/Progresso (grupo em que combinam local de entrega de drogas) e 

também por ligações; Que veio em um veículo Nissan Prata com um homem 

Gordo dirigindo, o qual não conhece e nem sabe o nome e que a droga já 

estava no carro dele; Que no veículo veio o homem que foi busca-lo, o 

declarante e mais dois rapazes que desceram em Nova Mutum/MT com 2 

KG de Pasta Base; Que um se chamava Maycon e outro Leo; Que eles 

desceram em um Posto de Combustível na entrada de Nova Mutum/MT; 

Que saíram de Várzea Grande às 10:00hs e chegaram em São José às 

15:00 horas; Que ao chegar em São José só teve contato com Marreta e 

com a Loira por ligação telefônica; Que foi a Loira quem falou por telefone 

para esperar próximo ao Batalhão da Polícia Militar e que iria passar um 

rapaz no local e que era para o declarante acompanhá-lo e entregar a 

droga para ele; Que afirma que foi Thiago que chegou no declarante 

perguntando se era para o Douglas e acompanhou ele e ofereceu a 

quantia de R$ 100,00 para dormir na casa dele; Que afirma que foi a 

primeira vez que trouxe droga para esta cidade e que receberia na manhã 

de hoje a quantia de R$ 500,00 e informa que a droga que trouxe custa em 

média R$ 1.500,00; Que deixou a droga escondida na casa de Julio e que 

ele tinha conhecimento do que se tratava (fls. 19/20).

Em que pese o adolescente não tenha ouvido em juízo, as provas 

judicializadas corroboram com a versão dado pelo adolescente, em 

especial, os depoimentos dos policias que empreenderam as diligências, 

os quais atestam ser o acusado Thiago traficante, inclusive ser ele 

pessoa conhecida no meio policial, que já ostenta condenação por delito 

da mesma natureza.

 O policial Nivaldo Evangelista da Costa Junior, em juízo, narrou que estava 

no quartel quando avistou Thiago Briante e o menor Douglas em atitude 

suspeita, sendo que este carregava consigo uma necessarie. Quando 

disse: - e aí? o menor escondeu a necessarie. Assim, desconfiaram de 

sua atitude, resolvendo ir ao encontro do acusado. Deslocaram até a casa 

de Thiago. Chegaram, abordaram o Thiago e o Lagoa, este disse que 

estava buscando uma vela, lá. O Lagoa estava saindo do interior da 

residência. Quando realizaram a abordagem de Thiago e Lagoa, Douglas e 

um terceiro, trancaram a porta por dentro e correram. Empreenderam de 

imediato diligências e encontram Douglas, em companhia de Marcos 

Briante. Questionado, o menor disse que teria deixado a droga como o 

“tiozão” ou “vozão”. Assim foi solicitado que ele mostrasse onde se 

encontrava a droga. O menor indicou que a droga estava na casa do 

acusado Júlio. Este negou a traficância, disse que apenas guardou o 

entorpecente. Narrou que Júlio entregou a droga os policiais, cerca de 100 

gramas, que estava escondida em baixo de um sofá. Esclareceu que “o 

menino” contou que a droga que chega fica na casa de Julio, pois ele não 

chama a atenção. O menor narrou que em São José era a primeira vez 

que entregava drogas. O Thiago achou o menor. Thiago teria recebido R$ 

300,00 pela estadia dada ao menor. No momento da abordagem, Thiago 

portava pequena quantidade de entorpecente, que ele, segundo narrou 

aos policiais, teria tirado para usar. Não viu Thiago entrando ou saído da 

casa de Júlio. Nunca ouviu dizer que Júlio tivesse envolvimento com 

tráfico de drogas.

Elessandro Pimentel, policial militar que também participou das diligências 

narrou que estavam em ronda. Avistaram um individuo em uma 

motocicleta. Abordaram o motociclista, Thiago estava sentado na porta da 

residência. Nesse momento alguém saiu correndo pelos fundos. O rapaz 

da moto disse que teria ido buscar uma vela. Saíram em diligência, e 

encontraram o menor, que confessou que trouxe entorpecente de Cuiabá 

e que entregou a droga para Julio guardar na casa, retornaram a 

residência e perguntaram a Júlio sobre a droga, quando então este disse 

que o menor e Thiago pediu que ele guardasse o entorpecente lá, que ele 

guardou sem saber do que se tratava. A droga estava em uma sacola.

A palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da 

prisão e os elementos indiciários, mostra-se suficiente para a certeza da 

prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu Thiago.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade 

deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as 

circunstâncias da prisão, in verbis:

 “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE 

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE 

ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO 

FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO 

EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. (...). 3. A pretensão de absolvição do delito 

do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 porinsuficiência de provas não 

pode ser apreciada por este Tribunal Superior, na via estreita do habeas 

corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório 

dos autos (Precedente). 4. Segundo entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão 

em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito 

condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e 

colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na 

hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.(...)”. (STJ – 

HC 404514/PE. Relator: Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do 

Julgamento 06/03/2018. DJe 12/03/2018). (destaquei)

Neste sentido, inclusive, caminha a jurisprudência pacífica deste eg. 

Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado 

pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “8. Os depoimentos 

de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos 

para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Incidente de Uniformização 

de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 

9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

O acusado Júlio Cesar Briante, em juízo, afirmou que chegou um menino 

em sua residência falando que Marcos falou para ele ir lá, o deixou se 

lavar e arrumou um quarto para ele se trocar. Depois voltou os policiais 

com o Thiago e o menor, perguntando onde estava a droga. O adolescente 

teria falado que a droga estava com ele. Deslocou-se até o quarto que o 

menino se trocou, levantou a camiseta deixada por ele, quando caiu algo 

que parecia um sabonete no chão, entregou ao policial a camiseta e o 

pacote. Não sabia do que se tratava. Deixou o cara entrar porque ele 

chegou dizendo que seu irmão o mandou entrar. Não conhecia o menor. 

Só viu o menor deixando a camiseta.

Já a versão dos fatos dada em juízo pelo acusado Thiago Alexandre 

Briante chega a ser risível. Para justificar o porquê ter levado o menor 

para a casa, pessoa desconhecida, até aquele momento, narrou que 

estava passando pela rua, quando avistou o menor tomando chuva, que 

lhe pediu abrigo. O deixou na casa da Marcos e voltou para rua. Não tinha 

conhecimento da droga. Não voltou para casa do Júlio. Estava com Maylon 

usando drogas quando a polícia chegou. Deixou o menor com seu pai e 

saiu.

 Apesar de o acusado ter afirmado não conhecer o menor Douglas, nas 
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conversas extraídas do celular do infrator, cujas transcrições e imagens, 

encontram-se anexadas às fls. 50/76 dos autos, o nome do acusado é 

citado em referidos áudios, como sendo a pessoa responsável por 

encontrar o Douglas, dar-lhe abrigo e esconder o entorpecente a ser 

destinado à comercialização posterior.

A delação extrajudicial do menor Douglas, não se encontra isolada nos 

autos, já que corroborado pelos demais elementos de provas, como os 

depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, que sem titubear 

narrou tê-los vistos juntos, em ação suspeita, nas proximidades do 

batalhão da polícia, local previamente ajustado entre eles como ponto de 

encontro para recebimento do entorpecente.

O acusado foi avistado, antes da prisão em flagrante em companhia do 

menor Douglas, em atitude suspeita. O menor, que trouxe o entorpecente a 

esta comarca, quando de sua oitiva narrou ter sido procurado pelo 

acusado, conforme teria antes acordado com as pessoas que identificou 

apenas como Loira e Marreta. O adolescente e o entorpecente foram 

encontrados na casa do corréu Julio, tio do acusado, sendo que este teria 

levado o acusado ao local, visando despistar a polícia.

 O art. 33 da Lei 11.343/2006 prevê dezoito verbos reitores, nucleares do 

tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação 

múltipla.

Diz mencionado dispositivo, vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Ademais, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da 

narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, 

bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações 

descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto 

que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, 

porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá 

com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. Dessa 

forma, é fato que o denunciado consumou as condutas mínimas de “ter em 

depósito” , “transportar” ou “guardar” drogas.

Consabido que a prova para condenar, absolver ou desclassificar deve 

estar nos autos, não servindo a mera ilação ou a possibilidade de que 

tenha ocorrido este ou aquele envolvimento. E, na dúvida, com bem 

asseverou a diligente defesa, deve ser decidido em favor do réu, em 

homenagem ao brocardo latino do favor rei expresso na parêmia in dubio 

pro reo.

No entanto, as provas colhidas extrajudicial e judicialmente indicam com 

solidez que o acusado praticava a traficância, não deixando margem para 

conclusão consistente em contrário.

Consoante apurado, já haviam suspeitas de que o acusado comercializava 

substância entorpecente na cidade, tanto que ele já fora condenado nesta 

comarca pela prática de referido delito, sendo pessoa conhecida no meio 

policial. Os policiais surpreenderam no exato momento que o adolescente 

se encontrou com acusado para entregar-lhe a porção de entorpecente. 

Tendo seguido os dois até a casa de Thiago. No local viram o adolescente 

empreendendo fuga, tendo seguido e o apreendido, quando então ele 

informou ter deixado o entorpecente na casa de Julio, tio do acusado, local 

que não levantaria suspeita.

Em que pese a antítese sustentada pela defesa técnica do réu de que as 

provas encartadas aos autos são meramente indiciárias, descortinadas 

em fase investigatória preambular, desprovidas do contraditório 

indispensável e, portanto, inaptas para conduzir a uma sentença 

condenatória, a convicção extraída está em sentido contrário. As provas 

encadeadas demonstram a ocorrência delitiva e que o acusado é o seu 

autor.

 Neste vértice, não deve ser olvidado que o hodierno interrogatório do réu 

tem nítido cunho defensivo, apesar de manter alguma estabilidade também 

como fonte de prova e não como meio de prova. Mas em menor grau e 

desde que corroborado por outros dados consistentes e idôneos. No caso 

dos autos, seus interrogatórios não encontram ressonância alguma nos 

demais informes probatórios. Por isso não merece ser levado em conta.

As provas em geral merecem o crédito que delas emana, de acordo com o 

princípio do livre convencimento motivado do magistrado. Dicção do art. 

155 do CPP.

 O tráfico de drogas, como os crimes em geral, tende a ser praticado às 

escondidas, na clandestinidade, por obviedade, como as nuanças 

extraídas em profusão neste caso.

Portanto, diante do lastro probatório produzido ao longo da instrução, 

cumulado com a quantidade de entorpecente apreendido, devidamente 

demonstrado o ilícito descrito na denúncia, devendo ser o réu Thiago 

Alexandre Briante condenado nos termos do art.33 da Lei 11.343/06.

Do mesmo modo, com relação à incidência da causa de aumento disposta 

no art. 40, VI da Lei Antidrogas, é imperativo registrar que o pretendido 

afastamento deduzido pelo réu não deve ser acolhido, porque restou 

incontroverso nestes autos, o envolvimento do adolescente Douglas 

Farias da Silva na prática do comércio de entorpecente, conforme se 

infere dos depoimentos judiciais dos policiais militares, assim como pelas 

declarações do próprio adolescente na fase extrajudicial.

 Sabido que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de 

entorpecentes enseja a aplicação da majorante supramencionada, em 

virtude do caráter objetivo da norma.

 Nesse sentido, os seguintes arestos ora compilados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, 

C/C ART. 40, INCISO VI DA LEI ANTIDROGAS – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – PRELIMINAR - NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE 

A AUSENCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - INVIABILIDADE – 

FLAGRANTE EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL 

– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS 

ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA - 

DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO 

ART. 40, INCISO VI DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA - CAUSA 

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – 

PLEITO DE APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – 

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – 

FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO 

PELO JUIZ SENTENCIANTE – RECURSO DESPROVIDO. O crime de tráfico 

ilícito de substância entorpecente, na modalidade “guardar” e/ou “ter em 

depósito” é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no 

tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que ocasiona a prisão do 

agente não constitui prova ilícita, pois configura a situação de flagrante 

que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, 

autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicilio alheio. 

Não é possível absolver o réu do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, 

tendo em vista que o contexto fático probatório evidencia que estava 

guardando droga com a finalidade de mercancia ilícita. [...] Deve ser 

mantida a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 

11.343/06, haja vista que, ao contrário do sustentado pelo réu-apelante, 

restou demonstrado nos autos que o crime de tráfico de drogas ocorreu 

com a participação de adolescente [...] (Ap 20097/2012, DES. PAULO DA 

CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2014, Publicado 

no DJE 27/02/2014). Observados os critérios legais e devidamente 

fundamentados no decreto condenatório para a fixação de regime mais 

gravoso ao caso em apreço, resta como suficiente o regime inicialmente 

fechado para o início do cumprimento da pena imposta, para justa 

reprovação da conduta exteriorizada. A mencionada causa especial de 

diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de 

entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o 

agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades 

criminosas nem integre organização criminosa, o que não é o caso dos 

autos. (TJMT Ap 130332/2016 - Dra. Ana Cristina Silva Mendes - Primeira 

Câmara Criminal - Julgado em 19/12/2016 - Publicado no DJE 25/01/2017).

 “RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO QUANTO A AMBOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – 

MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO 

SATISFATÓRIO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES, EM ASSOCIAÇÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE 

DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI N. 11343/06 – DESCABIMENTO – 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NAS PRÁTICAS CRIMINOSAS – 

INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE 

NÃO ADMITIU O COMETIMENTO DOS DELITOS – VEDAÇÃO ADEMAIS, A 

TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 
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DESPROVIDOS. Diante da presença de elementos de prova seguros da 

prática do crime de tráfico de drogas, em associação para o tráfico, não 

há que se falar em absolvição. Demonstrado o envolvimento de 

adolescente nos crimes é imperioso o reconhecimento da cause de 

aumento prevista no inciso Vi do art. 40 da lei de drogas. Inexistindo a 

admissão pelo réu quanto à pratica dos crimes imputados, descabe o 

reconhecimento da confissão espontânea. Ademais, mesmo que fosse 

possível tal proceder, há vedação expressa da Súmula 231 do STJ quanto 

à redução da pena aquém do mínimo legal. (TJMT – Apelação n. 

86.093/2013 – Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli – Órgão julgador: 

TerceiraCâmara Criminal – Julgamento: 06.08.14).

 Resta evidente, pois, que, no caso em comento, é imperiosa a incidência 

da causa de aumento prevista art. 40, VI da Lei Antidrogas, tendo em vista 

que foi comprovada a menoridade do adolescente Douglas Farias da Silva 

(16 anos de idade), cuja sua qualificação e dados pessoais encontram-se 

às fls. 21, devendo, por conseguinte, incidir a aludida majorante.

2. Julio Cezar Briante

De outro lado, verificada insuficiência de provas ensejadoras de 

condenação do réu Julio Cezar Briante. As provas indiciárias, que foram 

consideradas como suficientes para ensejar o recebimento da denúncia, 

não restaram confirmadas em juízo a ponto de consolidar o tráfico de 

drogas ou mesmo o porte.

Depreendido que os entorpecentes foram encontrados em sua residência, 

fato incontestável. Porém, ao que se extrai dos autos a droga foi lá 

deixada pelo acusado Thiago Alexandre Briante e o menor Douglas Farias 

das Silva, que cientes de que a polícia estaria em seu encalço lá a 

guardou.

Entretanto, o denunciado afirmou desconhecer a existência das drogas. O 

que não soa absurdo. Versão esta em consonância com os demais 

depoimentos prestados em juízo, conforme acima elucidado.

Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a 

prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, foram 

imputadas ao acusado as condutas de “ter em depósito” e “guardar”.

A prova para condenar, absolver ou desclassificar deve estar nos autos, 

não servindo a mera ilação ou a possibilidade de que tenha ocorrido este 

ou aquele envolvimento. E, na dúvida, deve ser decidido em favor do réu, 

em homenagem ao brocardo latino do favor rei expresso na parêmia in 

dubio pro reo.

 O acusado negou durante a fase inquisitiva e judicial a propriedade do 

entorpecente. Em ambas as oportunidades foi enfático em afirmar que não 

sabia a procedência do entorpecente em sua casa, ressaltando que não 

seria sequer usuário.

Vale lembrar que a autoridade policial chegou até a residência do acusado 

durante a perseguição a Thiago e ao menor Douglas. Tirante a existência 

da droga, na residência, local em que o adolescente foi vistao 

empreendendo fuga pelos fundos, não há outros elementos capazes de 

soerguer o tráfico de drogas.

 Por fim, ausentes informações concretas dando conta da existência de 

qualquer petrecho relacionado com o tráfico de drogas ou de alguma 

movimentação do acusado tendente a caracterizar a venda ou 

oferecimento delas a terceiros, de maneira a positivar o comércio de 

entorpecentes naquele domicílio e/ou nesta cidade.

Assim, diante da incerteza quanto à autoria do delito, não se mostra 

possível a condenação do acusado. Destarte, frente a esse panorama 

pantanoso, julgo que não seja possível manifestar juízo de certeza, 

embora admita seja provável – não digo sequer que seja muito provável – 

a ocorrência do fato. Mas a probabilidade é uma moeda de duas faces – o 

que é provável por um lado tem o improvável pelo outro lado – que 

pertence ao lacunoso terreno da dúvida. E não é possível manifestar 

certeza absoluta em presença de dúvida fundada.

Destarte, cediço, pois, que prepondera na esfera penal o princípio in dubio 

pro reo, de forma que o juízo de procedência de um pedido condenatório 

está a depender de prova segura acerca da autoria do delito, não 

podendo o édito condenatório fundar-se somente indícios, conjecturas ou 

suspeitas, como se verifica no caso sub judice, vez que a condenação 

exige prova plena, inconteste em que se arrime.

De ressaltar que a prova colhida no inquérito policial tem valor relativo, 

conteúdo informativo, somente merecendo crédito quando encontrado 

supedâneo na prova judicializada, o que não ocorreu nestes autos.

A esse respeito, a jurisprudência é remansosa:

 “INQUÉRITO. VALOR PROBATÓRIO (STF): Não se justifica decisão 

condenatória apoiada exclusivamente em inquérito policial, pois se viola o 

princípio constitucional do contraditório.” (RTJ, 59/786);

“INQUÉRITO. VALOR PROBATÓRIO (TACrimSP): O inquérito é peça 

meramente informativa, destinada tão-somente a autorizar o exercício da 

ação penal. Não pode, por si só, servir de lastro à sentença condenatória, 

sob pena de se infringir o princípio do contraditório, garantia 

constitucional.” (JTACrimSP, 70/319).

Como os elementos de convencimento colhidos em sede inquisitiva não 

restaram confirmados em juízo, conforme anteriormente mencionado, não 

se erigiram ao patamar de prova segura, necessária ao decreto 

condenatório, impõe-se a absolvição do acusado.

Assim, se a persecução penal, por meio da acusação, se propõe provar o 

fato típico e antijurídico descrito na denúncia, mas, se ao término da 

instrução, ainda pairam dúvidas acerca da autoria, o fato não pode ser 

tido como provado, vez que, em direito, máxime no campo penal e 

processual penal, alegar e não demonstrar cabalmente é o mesmo que 

nada dizer.

 Por conseguinte, ante a insuficiência probatória a fundamentar uma 

condenação certeira e justa, deve ser acolhido o postulado pela defesa 

em sede de alegações finais, absolvendo-se o acusado Júlio Cezar 

Briante.

DISPOSITIVO:

À vista do exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na 

denúncia o que faço para:

a) CONDENAR THIAGO ALEXANDRE BRIANTE, brasileiro, solteiro, 

mecânico, inscrito no CPF n.º 019.577.421-35, portador da Cédula de 

Identidade n.º 1818676 SSP/MT, filho de Marcos Antônio Briante e Renilda 

Rodrigues Souza, nascido em 21.11.1987/1987, natural de Curitiba/PR 

como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da 

Lei n.º 11.343/2006; e

b) ABSOLVER JULIO CEZAR BRIANTE, brasileiro, divorciado, inscrito no 

CPF n.º 905.362.581-04 e da Cédula de Identidade n.º 48889045 

SEJSP/MT, filho de Antônio Briante e Julia Pereira da Cruz, nascido em 

16.11.1965, natural de Mandaguari-PR, da imputação do crime tipificado no 

art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, com 

fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei nº 

11.343/2006, passo a dosimetria da pena.

Circunstâncias judiciais:

Denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

valorar; antecedentes do agente que não tenham decisão judicial definitiva 

condenatória não devem ser considerados nesta senda, em virtude do 

princípio constitucional da presunção do estado de inocência, a teor do 

verbete n.° 444 da Súmula do STJ, do seguinte jaez: “É vedada a utilização 

de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a 

pena-base”. Aliás, também não serão levados em conta, mesmo havendo 

sentença condenatória transitada em julgado, se simultaneamente forem 

computados como reincidência, na fase adiante, nos termos do verbete 

n.º 241 da Súmula do mesmo STJ, assim sintetizada: “A reincidência penal 

não pode ser considerada como circunstância agravante e, 

simultaneamente, como circunstância judicial”; não há nada a considerar a 

respeito de sua conduta social; Não há elementos que denigram a sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser levado em consideração para 

aumento da pena-base; quanto aos motivos do crime são normais à 

espécie do delito; quanto às circunstâncias não há nada a valorar; as 

consequências são próprias do tipo penal em estudo; o comportamento da 

vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Diante de tais ponderações, considerando as circunstâncias judiciais 

favoráveis, reputo como necessária e suficiente à reprovação e 

prevenção dos crimes a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 

(CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Circunstâncias legais:

Ausentes circunstâncias atenuantes. Contudo, conforme antecedentes 

criminais o acusado, ele já foi condenado por crime da mesma natureza, 

conforme executivo de pena em nesta Comarca, autos n.º 

2607-89.2009.811.0033 - Código: 25371.

 Logo, é reincidente. Reincidência ficta e não real, já que ainda está 

cumprindo a pena. E reincidente específico, pois se trata de fato idêntico 

ao anterior, inclusive com as mesmas causas de aumento. Reincidência é 

uma agravante, nos termos dos arts. 61, inciso I, e 63 do Código Penal.

Assim, a pena deverá ser agravada em 1/6, restando a pena em formação 

em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multas.
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Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente a causa de aumento descrita no art. 40, VI da Lei n.º 

11.343/2006, conforme fundamentação acima exposta, portanto, aplico na 

fração mínima de 1/6 (um sexto) de forma que a sanção passa para 06 

(SEIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DE RECLUSÃO 597 

(QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, QUE TORNO DEFINITIVA 

ANTE A INEXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM 

MODIFICÁ-LA.

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime fechado, posto se 

tratar de réu é reincidente específico, fato esse que autoriza a fixação de 

regime penal mais severo, presente as regras insertas na primeira parte 

da alínea “b” do § 2º e do § 3º do artigo 33 do Código Penal.

 O réu encontra-se preso desde o dia 03 de janeiro de 2018, lapso este 

que deverá ser considerado para fins de detração.

O réu não faz jus aos benefícios processuais da substituição da pena 

privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e da suspensão 

condicional da pena, considerado o quantitativo de pena a ele aplicado.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, porquanto, além 

de ter o réu respondido preso a todo o procedimento penal, ainda se 

encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, 

em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da 

lei penal. Com efeito, a prisão em flagrante, posteriormente, convertida em 

prisão preventiva do ora acusado lastreou-se na reiteração da prática do 

delito de tráfico ilícito de entorpecentes nesta cidade. Recomende-se, pois, 

o réu, no presídio em que se encontra.

 Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

porque se trata de condenação criminal envolvendo tráfico de drogas, 

hipótese em que inexiste dados seguros para se auferir os danos 

causados à sociedade e à saúde pública, sem contar, outrossim, na 

ausência de pedido explícito nesse sentido.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e das despesas 

processuais, por ser pobre na acepção legal, tanto que foi assistido por 

Defensor Dativo.

Em razão da nomeação da advogada dativa, Jhanyleyne Furlan Sorti (fl. 

120), condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10 (dez) URH, que hodiernamente perfaz R$ 

8.965,10 em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ.

Consta do Termo de Apreensão de fl. 13 a apreensão dos bens a seguir 

relacionados 01 porção média de substância análoga pasta base de, 01 

chave de fenda, 01 celular Lg Branco com preto dual sim e 01celular 

branco Samsung sem a tampa traseira.

Decreto o perdimento dos bens descritos no item, em favor do Conselho 

da Comunidade de São José do Rio Claro/MT, com fito no art. 63 da Lei nº 

11.343/06, porquanto o réu não demonstrou sua origem lícita, razão pela 

qual torna impossível a sua devolução, eis que presume ser produto do 

crime.

Determino a incineração da porção de substância entorpecente 

apreendida, conforme determina o art. 72 da Lei de Drogas.

Apesar de automático, verificada a preclusão recursal, calha frisar, 

suspensos restarão os direitos políticos do apenado, enquanto durarem 

os efeitos da condenação. Art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Depois de esgotadas as vias recursais, lancem-se o nome do condenado 

no rol dos culpados, averbe-se no cartório distribuidor e comunique-se 

aos institutos de identificação nacional e estadual, à Depol originária do 

inquérito policial e à Justiça Eleitoral.

Havendo recurso, antes de subir os autos à superior instância, expeça-se 

guias de execução provisória, encaminhando-a ao juízo da execução.

Enfim, vencidas as etapas do trâmite processual e cumpridas as 

diligências retro expendidas, com as anotações e baixas devidas, 

arquivem-se estes autos cognitivos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80982 Nr: 1999-76.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JUNIOR DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GOMES BARRETO - 

OAB:OAB 1243

 AUTOS: 1999-76.2018.811.0033

CÓDIGO: 80982

REQUERENTES: MÁRCIA CRISTINA FERREIRA

REQUERIDO: MARCOS JÚNIOR DE TAL

 SENTENÇA

Vistos em correição,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante termo 

de sessão de mediação às fls. 17, HOMOLOGO o presente acordo e 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Quanto aos honorários do douto advogado Maycon Gleison Furlan Picinin, 

nomeado para o ato em favor da requerente, ARBITRO a importância de 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), utilizando-me como 

parâmetro a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

 EXPEÇA-SE a competente certidão de honorários advocatícios.

Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 26 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 2653-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PRICILA ODY, NESTOR PEDRO ODY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74540 Nr: 3223-83.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO FREITAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da 

perícia.”Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) a título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no 

item 3 da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 
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232/2016/CNJ.Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo pericial no prazo 

de 30 (trinta) dias, preenchendo o formulário de quesitos unificados (fls. 

59/60-verso), conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá 

ainda responder aos quesitos apresentados pelo pelas partes (fls. 

39-verso/40 e 54/55).A fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, 

cópia dos laudos e exames médicos que acompanharam o pedido inicial e 

os quesitos do juízo deverão ser encaminhados ao douto profissional.3. 

Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes providências:a)Proceda-se 

com cadastramento do profissional médico nomeado e o intime da 

nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre 

o teor da presente decisão.c)Intime-se também o Instituto Requerido, na 

pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 

10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que agende data 

para realização da perícia, intimando-se as partes, em seguida, da data 

designada, observando-se que os quesitos formulados pelas partes, bem 

como cópia dos laudos e relatórios médicos que instruíram o pedido inicial 

deverão ser encaminhados ao médico perito.e)Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes (a autora, via DJE e o réu, por remessa dos autos) 

para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79589 Nr: 1353-66.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia.§ 3o Para o desempenho de sua função, o 

perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios 

necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando 

documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia.”Desde já, arbitro o montante de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários periciais, em 

obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela de Honorários Periciais 

da Resolução 232/2016/CNJ.Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo 

pericial no prazo de 30 (trinta) dias, preenchendo o formulário de quesitos 

unificados (fls. 60/61-verso), conforme Recomendação Conjunta nº 1, do 

CNJ. Deverá ainda responder aos quesitos apresentados pelo pelas 

partes (fls. 12 e 46/47-verso).A fim de facilitar a realização dos trabalhos 

periciais, cópia dos laudos e exames médicos que acompanharam o 

pedido inicial e os quesitos do juízo deverão ser encaminhados ao douto 

profissional.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81644 Nr: 2243-05.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VOLLMERHAUSEN - ME, Marcelo 

Vollmerhausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8008 Nr: 2083-05.2003.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT, JAIR TADEU DURÃO, ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, ANNA 

PEREIRA DA SILVA, CARTÓRIO DO 20º TABELIONATO DA CIDADE DE 

SÃO PAULO-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Figueiredo Kumuchian 

- OAB:7.946/MT, HELIO LOBO JUNIOR - OAB:25120, LUIS SÉRGIO DEL 

GROSSI - OAB:8294-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT, NARCISO 

ORLANDI NETO - OAB:191338, SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 3. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de esclarecimentos e 

ajustes (art. 357, § 1º, CPC) de fls. 2.834/2.836, tão-somente para excluir 

a determinação contida no “item 5. e.” da decisão de saneamento e 

organização do processo prolatada às fls. 2.825/2.832-verso.4. 

Cumpram-se as deliberações porventura pendentes da decisão de 

saneamento e organização do processo prolatada às fls. 

2.825/2.832-verso5. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74534 Nr: 3218-61.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILZA BRITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - M.T.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões.§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia.§ 3o Para o desempenho de sua 

função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os 

meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia.”Desde já, arbitro o montante de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários periciais, em 

obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela de Honorários Periciais 

da Resolução 232/2016/CNJ.Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo 

pericial no prazo de 30 (trinta) dias, respondendo aos quesitos do juízo (fl. 

71-verso) e os formulados pela autora (fls. 17/18).3. Cumpra a Secretaria, 

portanto, as seguintes providências:a)Proceda-se com cadastramento do 

profissional médico nomeado e a intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, 

o(a/s) patrono(a/s) das partes sobre o teor da presente decisão.c)Após, 

intime-se o perito médico para que agende data para realização da perícia, 

intimando-se as partes, em seguida, da data designada.d)Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes, via DJE, para se manifestarem acerca dos 

trabalhos nos respectivos prazos legais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64763 Nr: 1544-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO, MARLISA 

FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT, DECIO JOSE TESSARO - OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA 

SLEDER - OAB:36441/PR

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) 

conforme fls.114. Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser 

recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência; devendo ser juntado aos autos, referida guia, devidamente 

recolhida, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 82486 Nr: 2510-74.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ROELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059/MT, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76503 Nr: 3988-54.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLE CRISTINE SOARES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA MARIA DE SOUZA MEDEIROS, FÁBIA 

FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS, FLÁVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS, ISMAEL RODRIGO JÚNIOR DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS - OAB:15781

 Certifico que em atndenimento a decisão de fls. 153, agendo a sessão de 

mediação para o dia 17/12/2018 às 14:00. Certifico ainda, que por 

determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, com fundamento no 

§4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam com o convite das partes e 

seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam 

à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69443 Nr: 756-34.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da 

perícia.”Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) a título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no 

item 3 da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 

232/2016/CNJ.Deverá a Senhora Perita apresentar o laudo pericial no 

prazo de 30 (trinta) dias, respondendo aos quesitos do juízo (fl. 

68/68-verso), além dos eventualmente formulados pelas partes.3. Cumpra 

a Secretaria, portanto, as seguintes providências:a)Proceda-se com 

cadastramento da profissional médica nomeada e a intime da 

nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes sobre o 

teor da presente decisão.c)Após, intime-se a perita médica para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada.d)Apresentado o laudo, intimem-se as partes, 

via DJE, para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos 

prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 82556 Nr: 2531-50.2018.811.0033

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - 

OAB:24548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público 

Estadual, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido e defiro a restituição do bem apreendido.Por 

consequência, devolva-se a motocicleta Honda Biz 1101, ano 2016, 

modelo 2016, placa QBI 6839, descrita e caracterizada no auto de 

apreensão acostado à f l .  12 do processo cr ime nº 

3769-41.2017.811.0033, Código 76015, em trâmite na 2ª Vara Criminal e 

Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, devendo ser entregue a 

requerente, mediante comprovação da identidade, e termo nos autos (art. 

120 do CPP).Sem custas e despesas processuais.INTIME-SE, via DJe, o 

advogado subscritor da petição de fls. 04/06. CIENCIA ao Ministério 

Público.Transitada esta em julgado, arquive-se, com as baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 2418-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 202124 designada Sessão de Mediação para o dia 

27/11/2018 às 14:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78554 Nr: 826-17.2018.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSA, RDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de homologação judicial de acordo de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda Alimentos e 

Regulamentação de Visitas, com parecer favorável do Ministério Público.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar, 

por sentença, o acordo extrajudicial formalizado entre os interessados de 

págs. 04/12, o qual regerá a dissolução de união estável e partilha de 

bens, bem como a guarda, alimentos e direito de visitas da filha comum do 

casal interessado.

Sem custas e despesas processuais, ante a gratuidade da justiça 

concedida. Sem verba honorária.

Intimem-se os interessados, via DJe, na pessoa do advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, cumpridas as deliberações supra e, 

obedecidas as formalidades e cautelas de praxe, arquivem-se.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 7865 Nr: 1947-08.2003.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR LUIZ ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Itajaí/SC ou retire a mesma nesta Secretaria, 

promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-36.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000164-36.2018.8.11.0033 AUTOR: LURDE DE BARROS 

CERQUEIRA LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 

43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-06.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO/MT 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

WEDER DA SILVA GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIAN BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

AUTOS Nº. 8010076-06.2016.8.11.0033 REQUERENTE: TAMIRES DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE SÃO 

JOSE DO RIO CLARO/MT.8.11.0033 DESPACHO Visto, Diante da certidão 

do Id. 15525225, designo audiência de instrução e julgamento para a oitiva 

das testemunhas Elian Borges e Weder da Silva Gouveia para o dia 

__04_/_12__/_2018__ às __13__h_30____min. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 10 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-45.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA LIMA PASSARELLO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE MANOEL JORGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RONALDO FRANCISCO (TESTEMUNHA)

KLEISON DE TAL (TESTEMUNHA)

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ADRIANO SANTOS MARQUES (TESTEMUNHA)

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO N. 8010000-45.2017.8.11.0033 AUTOR: CARLOS APARECIDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESPÓLIO DE MANOEL JORGE DOS SANTOS 

DESPACHO Visto, Intimem-se as partes para apresentação de memoriais 

escritos no prazo de 15 (quinze) dias a cada qual, sucessivamente, 

iniciando-se pela parte autora. Após, concluso para sentença. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 10 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-57.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBAO - ME (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

MARCOS MOREIRA MACIEL (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010642-57.2013.8.11.0033 REQUERENTE: ELIANE BARBAO - 

ME REQUERIDO: TIM CELULAR S/A DESPACHO Visto, Intime-se o 

executado acerca da penhora efetivada nos autos, nos termos do art. 

841, do CPC. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 

de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-29.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 8010262-29.2016.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE SEBASTIÃO DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o autor concordou com o valor depositado pelo requerido (Id. 

15346671). Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 490 de 734



924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

autor conforme conta bancária informada no Id. 15346671. Ademais, 

desentranhe-se o documento do Id. 15615107 e junte ao respectivo 

processo. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-56.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LILIANE MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000001-56.2018.811.0033 REQUERENTE: LILIANE MARIA 

DE LIMA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito, conforme Id. 11772036. 

Registra-se que resta desnecessário a concordância do autor com o 

pedido de desistência, nos termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta 

feita, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Transitada 

em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

São José do Rio Claro/MT, 15 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-07.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000304-07.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A EXECUTADO: EVERSON LEANDRO DA SILVA DESPACHO 

Vistos, Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 

523, do Código de Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, concluso para analise do pedido de penhora online. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 10 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-77.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRUNO MOREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000019-77.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: ANDERSON BRUNO 

MOREIRA BARBOSA EXECUTADO: VERDE TRANSPORTES LTDA 

DESPACHO Vistos, Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor 

do art. 523, do Código de Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo, 

remetem-se os autos ao contador judicial para atualização do débito. 

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, intimando as 

partes para manifestação no prazo legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 10 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-13.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SILVA COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000172-13.2018.8.11.0033 REQUERENTE: VANUSA 

SILVA COSTA REQUERIDO: RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA – 

ME SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu 

a desistência do feito, conforme Id. 14778589. Registra-se que resta 

desnecessário a concordância do autor com o pedido de desistência, nos 

termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência 

da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José 

do Rio Claro/MT, 31 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-48.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCOLINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000353-48.2017.8.11.0033 AUTOR: ALESSANDRO 

MARCOLINO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Visto, Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos pelo ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, aduzindo a existência de contradição e erro material na 

sentença proferida nos autos, Os embargos foram interpostos no prazo 

de cinco dias previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração 

e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a 

destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado 

de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em tela, verifico a existência de erro material na sentença preferida 

no Id. 14438187, uma vez que constou na fundamentação que “Trata-se 

de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por ROZILEIDE DA 

SILVA SANTOS, em face de VIVO S/A”, quando deveria ser “Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por ALESSANDRO 

MARCOLINO DOS SANTOS, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A”. Desta feita, acolho os embargos de 

declaração para fazer constar na fundamentação que “Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por ALESSANDRO 

MARCOLINO DOS SANTOS, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A”. Ademais, mantenho inalterado os 

demais termos da sentença. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 3 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-89.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

APARECIDO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

-PROCESSO N: 8010269-89.2014.8.11.0033 AUTOR: MARIA SALETE 

RODRIGUES DE ABRE REQUERIDO: VIA NORTH VIAGENS E TURISMO 

LTDA- ME SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, 

formulada por MARIA SALETE RODRIGUES DE ABRE, em face de VIA 

NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA- ME. Sustenta que no dia 05/06/2014 

estava em Cuiabá e quando chegou na Central Executiva de Cuiabá, 

informou para os funcionários que fazem o carregamento das bagagens 

quais seriam as suas. Relata que ao desembarcar em São Jose do Rio 

Claro que pegou as bagagem foi seu esposo, e somente notou a ausência 

de uma mala quando chegou em casa. Postula ao final pelo ressarcimento 

dos objetos perdidos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como 

indenização por danos morais. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Inicialmente, defiro à parte autora a inversão do ônus da 

prova, já que presentes os requisitos autorizadores dispostos no artigo 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a relação 

consumerista e a hipossuficiência do consumidor, sendo esta considerada 

no seu sentido técnico. Destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor que considera consumidor 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifica-se que restou incontroverso 

que no dia 05/06/2014, a autora realizou uma viagem pela empresa, saindo 

de Cuiabá com destino a Cidade de São José do Rio Claro/MT. A autora 

alega que no trajeto houve o extravio uma bagagem que nela continha bem 

avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não obstante os argumentos 

expostos pela autora, ao sopesas as provas colacionadas nos autos, não 

restou efetivamente comprovado o extravio da bagagem. Isso porque, não 

há qualquer comprovação que a autora levava consigo três malas, uma 

vez que não apresentou os tickets de bagagem, entregues normalmente 

no momento de despachar a bagagem. Ademais, a testemunhas 

Aparecido Martins da Silva, em sede de audiência de instrução e 

julgamento declarou ter descarregado três bagagens aqui em São José do 

Rio Claro. Afirmando, inclusive que ao chegar na casa dela, pediu pra mim 

pegar a caixa que estava no banco do lado que ela estava sentada, 

falando que não podia pegar peso. O informante Alan Junior Rodrigues de 

Oliveira, filho da requerente, informou que lembra exatamente quantas 

malas. Relatando que quando ela chegou em casa, descarregou as malas 

que estava tudo embaixo com uma bolsa em cima. É certo que a obrigação 

da transportadora é a de levar a bagagem ao seu destino juntamente com 

o passageiro, que necessita dela desde o momento de sua chegada ao 

destino. Assim, tratando de relação de consumo milita a favor do 

consumidor a presunção de veracidade, incumbindo ao fornecedor 

desfazê-la. Todavia, em que pese o princípio da inversão do ônus da 

prova, não há nos autos indícios mínimos que comprovem a veracidade 

dos fatos alegados pela requerente, que não se desincumbiu minimamente 

do ônus que lhe cabia. Desse modo, apesar de ser objetiva a 

responsabilidade do transportador, tal fato não isenta o consumidor de 

fazer prova mínimo acerca dos fatos alegados, como o despache da mala, 

que alega ter sido extraviada. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO – SUPOSTO EXTRAVIO DE 

BAGAGEM – AUSENTE REGISTO NO MOMENTO DO DESEMBARQUE - 

PERDA NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS – INOCORRENTES – 

DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese o princípio da 

inversão do ônus da prova, não chega aos autos indícios que comprovem 

a veracidade dos fatos alegados pelo requerente, sendo certo que esse 

não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe cabia. Salienta-se que 

não há nos autos comprovação de que o autor tenha sequer efetuado o 

Registro de Irregularid/.,ade de Bagagem - RIB - no seu desembarque, ao 

constatar a ausência da bagagem. Importa frisar que, no caso vertente, 

não se aplica a inversão do ônus da prova prevista pelo artigo 6º, VIII do 

CDC, tendo em vista a impossibilidade de imputar à recorrida a 

comprovação de fatos negativos, já que não houve preenchimento do 

aludido relatório (RIB) pelo recorrente. Ausente comprovação de que 

tenha ocorrido a perda de bagagem, conforme aduz o requerente, a quem 

incumbia comprovar suas alegações, são descabidas indenização por 

dano material e moral.”(TJMT, Ap 133331/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA 

DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

EXTRAVIO DA BAGAGEM E DA CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora a relação jurídica em exame 

seja consumerista, a simples inversão do ônus probatório a que alude o 

Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do consumidor fazer 

prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 2. E, in casu, como bem decidiu o 

Juízo a quo, inexiste obrigação de que o motorista acorde os passageiros 

em seus pontos de desembarque, de forma que a culpa por não ter 

descido no destino correto é exclusiva do reclamante. Ademais, não há 

provas de que o motorista , decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma 

Recursal dos Fl. 6 de 8 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

107743/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade, conhecer do 

recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do 

v o t o ( T J - P R  -  R I :  0 0 8 0 0 2 6 6 8 2 0 1 3 8 1 6 0 0 1 4 0  P R 

0080026-68.2013.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, 

Data de Julgamento: 09/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

16/09/2015)” Desta feita, ausente comprovação de que tenha ocorrido o 

extravio da bagagem, conforme aduz a requerente, a quem incumbia 

comprovar suas alegações, são descabidas indenização por dano 

material e moral, uma vez que não se pode basear uma pretensão 

indenizatória unicamente nas alegações da parte, sem um mínimo de 

provas a respaldá-la. - DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Deixo de condenar a autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 

inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São Jose do Rio Claro/MT, 27 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-26.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

PAMELA CRISTINA PEDERIVA 00858488167 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS HENRIQUE GONCALVES (EXECUTADO)

 

AUTOS: 8010053-26.2017.8.11.0033 REQUERENTE: PAMELA CRISTINA 

PEDERIVA REQUERIDO: MATEUS HENRIQUE GONCALVES DESPACHO 

Visto, Intime-se a parte exequente para que manifeste interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

28 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000222-39.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ILLANA THAMARA DE SOUZA NIESVALD (REQUERENTE)

LUCIVANE MINUSCULI BASSO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Ane Carolina Sales de Almeida (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000222-39.2018.8.11.0033 AUTOR: ILLANA THAMARA DE 

SOUZA NIESVALD REQUERIDO: ANE CAROLINA SALES DE ALMEIDA 

DESPACHO Visto, Cuida-se de Queixa – Crime, ajuizada por ILLANA 

THAMARA DE SOUZA NIESVALD, em face de ANE CAROLINA SALES DE 

ALMEIDA, pela pratica em tese do crime de difamação, disposto no artigo 

138, do Código Penal. É cediço que tratando de crime de menor potencial 

ofensivo, como no caso em tela, a competência para a conciliação, o 

julgamento e a execução das infrações penais é do Juizado Especial 

Criminal, conforme art. 60, da Lei n. 9.099/95. Ocorre que o Processo 

Judicial Eletrônico – PJE, foi implantado apenas no âmbito do Juizado 

Especial Cível desta Comarca, consoante Edital n. 28/2017-DGTJ. Desta 

feita, redistribua o presente feito perante o Juizado Especial Criminal desta 

Comarca. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 23 de agosto de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-53.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL CASAVECHIA (REQUERENTE)

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

ADEILSON CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

T V VERDES CAMPOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010101-53.2015.8.11.0033 EXEQUENTE: NATANAEL 

CASAVECHIA EXECUTADA: T V VERDES CAMPOS LTDA - EPP e 

ADEILSON CORREA DA SILVA DESPACHO Vistos, Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo 

Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário São José do Rio Claro/MT, 

2 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66042 Nr: 2330-29.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Visto.

Defiro a cota ministerial retro e determino seja intimado o autor do fato para 

a audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 07/02/2019, 

às 16:00 horas.

Em audiência será oportunizada à defesa a apresentação de resposta à 

acusação, sendo após recebida ou não a denúncia, e, em caso de 

recebimento, serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem 

como interrogado o réu, nos termos do art. 81 da Lei .º 9.099/95.

Assim, quando da sua intimação, deverá ser o autor do fato advertido de 

que deverá comparecer à audiência instrutória acompanhado de suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para suas intimações de no 

mínimo 05 (cinco) dias antes da realização do ato.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação, o acusado, seu 

defensor, bem como o representante ministerial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59772 Nr: 1375-32.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462/MT

 Visto.

Defiro a cota ministerial de fl. 83 e determino a intimação do autor do fato 

para a audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 

_07____/__02___/___2019____, às _14____:__45___ horas.

Em audiência será oportunizada à defesa a apresentação de resposta à 

acusação, sendo após recebida ou não a denúncia, e, em caso de 

recebimento, serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem 

como interrogado o réu, nos termos do art. 81 da Lei .º 9.099/95.

Assim, quando da sua intimação, deverá ser o autor do fato advertido de 

que deverá comparecer à audiência instrutória acompanhado de suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para suas intimações de no 

mínimo 05 (cinco) dias antes da realização do ato.

Na hipótese de o acusado não constituir advogado, ou adiantar que não 

possui condições de constituir um, nomeio desde já a culta Defensora 

Pública atuante na Comarca para realizar a defesa do acusado, devendo 

esta ser intimada pessoalmente para comparecimento ao referido ato.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação, bem como o 

Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68525 Nr: 131-97.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148

 Ocorre, no entanto, que não há nos autos a comprovação de citação 

válida do acusado, de modo que não poderia ter sido recebida a denúncia 

ofertada pelo Ministério Público Estadual (fl. 60).Traçadas estas 

considerações, chamo o feito à ordem para REVOGAR a decisão de fl. 60 

e designar nova audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/02/2019, às 14:30 horas.Entregue cópia do termo da denúncia ao autor 

do fato, que com ela ficará citado, e intime-se da audiência acima 

marcada.Em audiência será oportunizada à defesa a apresentação de 

resposta à acusação, sendo após recebida ou não a denúncia, e, em 

caso de recebimento, serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes, bem como interrogado o acusado, nos termos do art. 81 da Lei .º 

9.099/95.Assim, quando da sua intimação, deverá ser o autor do fato 

advertido de que deverá comparecer à audiência instrutória acompanhado 

de suas testemunhas, ou apresentar requerimento para suas intimações 

de no mínimo 05 (cinco) dias antes da realização do ato.Na hipótese de o 

acusado não constituir advogado, ou adiantar que não possui condições 

de constituir um, nomeio desde já a culta Defensora Pública atuante na 

Comarca para realizar a sua defesa, devendo esta ser intimada 

pessoalmente para comparecimento ao referido ato.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela acusação., bem como o representante 

ministerial.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72765 Nr: 2449-53.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAMILA RITA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE BUCHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS AUXILIADORA DE 

ALMEIDA CAMPOS - OAB:15775/MT

 Visto.

Trata-se de Queixa-Crime ofertada por Camila Rita Silva em face de 

Ivanete Buchs, ambas qualificadas no feito, pelos crimes descritos nos 

artigos 139 e 140 do Código Penal.

Às fls. 29/31 a querelada apresentou resposta à acusação.

Às fls. 39/42 acostou-se ao feito manifestação da querelante quanto àss 

preliminares arguidas em sede de resposta à acusação.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, postulou pelo recebimento da 
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denúncia e regular prosseguimento do feito (fl. 43v).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

JULGO.

De início, quanto à preliminar arguida em sede de resposta à acusação, 

REJEITO-A, visto que, conforme disposição do § 2.º do art. 99 do Código 

de Processo Civil, o magistrado somente indeferirá o pedido de justiça 

gratuita quando houver elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não resta 

demonstrado neste feito.

Doutro norte, atinente à antítese na resposta à acusação apresentada 

pela defesa técnica às fls. 29/31, no presente momento processual, antes 

do encerramento da fase instrutória, não se pode, desde logo, decretar a 

absolvição sumária da querelada.

Descrita conduta que não pode ser descartada de plano indubitável como 

não criminosa, conforme depoimentos colhidos até o momento, agregados 

documentos em ambos os sentidos que demandam análise conjuntural, 

que não descartam a ocorrência delitiva, a recomendar a instrução da 

causa.

 Atendido, pois, o disposto no art. 41 do CPP e não verificada nenhuma 

das hipóteses dos arts. 395 e 397 desse mesmo diploma instrumental.

 A matéria de mérito já adiantada não tem lastro suficiente nos autos 

capaz de resultar na absolvição sumária, razão pela qual RECEBO a 

queixa-crime nos termos em que está apresentada, de forma que dou 

prosseguimento ao feito para designar audiência de instrução e julgamento 

visando a oitiva das testemunhas arroladas para o dia 

_____/_____/_______, às ____:____ horas.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79974 Nr: 1541-59.2018.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Visando oportunizar às partes a tentativa de reconciliação, designo 

audiência para o dia __07___/__02___/___19___, às __14___:__30__ 

horas, em conformidade à disposição do art. 520 do Código de Processo 

Penal.

No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de 

desistência, a queixa será arquivada.

Intimem-se as partes e o Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 79/2018-CNPar

O Doutor C arlos Eduardo de Moares e Silva Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a comissionada INDYARA WINTER CAVALCANTE matrícula n. 

32688, portador do RG 1666212-1 SJSP/MT e CPF n. 025.346.341-60, 

designada para exercer, em comissão, o cargo de assessora de gabinete 

I do (a) Segunda Vara da comarca de Vila Rica, a partir da publicação da 

prese nte portaria.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 16 de outubro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65840 Nr: 1459-77.2018.811.0049

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RENATO CUNHA DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte interessada ARCOBRÁS 

COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, na pessoa de seu advogado Dr. 

JEAN LUIS TEIXEIRA, OAB/MT 4.737, do inteiro teor da sentença abaixo 

transcrita: "Vistos.....Com vista, o Ministério Público manifestou-se perda 

do objeto da suscitação de dúvida, prejudicada pelas supervenientes 

decisões que cancelaram o bloqueio da matrícula, não havendo 

impeditivos à realização da alteração pleiteada. É o relatório.DECIDO.Não 

havendo impeditivo emanado por ordem judicial, nem tampouco restrições 

ambientais determinadas pelos órgãos de controle e fiscalização, 

conforme se verifica pelos documentos de fls. 108/112, 121/125, 141/142, 

afigura-se improcedente a presente suscitação de dúvidas. Ademais, 

cabe ressaltar que a averbação de reserva legal na legislação vigente 

deixou de ser uma imposição legal, sendo devido apenas a inscrição da 

área no Cadastro Ambiental Rural, nos termos do artigo 18 da Lei 

12.651/12. Assim, a superveniência do cancelamento dos bloqueios 

averbados na Matrícula 1.116 do Registro de Imóveis de Vila Rica, 

apontam para duas possíveis deliberações no feito: a perda do objeto ou a 

improcedência. Em homenagem ao princípio da decisão judicial com 

resolução do mérito, entendo que a improcedência da suscitação da 

dúvida seja o decreto judicial mais adequado.Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a dúvida suscitada pelo oficial registrador, em 

consequência, reconheço a inexistência de causa impeditiva ou 

suspensiva do direito da requerente Arcobrás Comercial e Incorporadora 

LTDA alterar, nos limites da lei, o percentual de reserva legal do imóvel de 

Matrícula 1.116 do Registro de Imóveis de Vila Rica/MT.O presente feito é 

isento de custas.Intimem-se o Oficial de Registro de Imóveis de Vila Rica e 

Arcobrás Comercial e Incorporadora LTDA. Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos.Cumpra-se."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40891 Nr: 470-81.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FCDO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa a se manifestar no prazo legal, 

acerca das testemunhas não localizadas, bem como sobre o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17182 Nr: 231-82.2009.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS PERRI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698-PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR, VIVIAN LAMBERT 

AZZOLINI - OAB:39598/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:22.136/PR, MARCELO ANTONIO THEODORO - OAB:17.424/PR

 Cumprimento de Sentença

Código: 17182
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Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, na capa dos autos, devendo constar no polo ativo da demanda 

Basf S. A. e no polo passivo Terezinha de Jesus Perri de Andrade.

Intime-se a devedora, através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 94/95, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Intime-se a parte devedora/embargante também, para pagar as custas 

apuradas às fls. 93.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Vila Rica/MT, 16 de outubro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65071 Nr: 943-57.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO B DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8938 Nr: 1036-48.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON CANDIDO RODRIGUES, Itamar Cândido Rodrigues, 

Nevercina Candida Rodrigues, MARCELINA CÂNDIDA RODRIGUES, 

MARCILENE CANDIDA RODRIGUES, NEVERSULINA CANDIDA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 8938

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros na qualidade de sucessores 

da parte autora falecida, nos termos do art. 112 da Lei nº. 8.213/91 c.c art. 

688 do NCPC, conforme requerido em petição, devidamente instruída com 

a documentação necessária, fls. 165/189.

 Intimem-se as partes herdeiras em termo de prosseguimento do feito, 

requerendo o que dê direito.

 Alto Garças/MT, 04 de outubro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52253 Nr: 2923-18.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cesar Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao Dr. Alan Bruno OAB22596, 

para colacionar nos autos a procuração pertinente, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58424 Nr: 1870-65.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilio Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DECISÃO/CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA.Vistos 

em correição,Trata-se de pedido de Dispensa da fiança anteriormente 

arbitrada apresentado pela D. Advogado, em favor do indiciado ODILIO 

ROCHA DA SILVA que supostamente praticou o delito previsto no art. 155, 

c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.A autoridade policial arbitrou fiança no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo a fiança mantida por este 

juízo à ref. 07. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido, consoante às razões invocadas em seu parecer 

retro (ref. 14).É o relatório. Decido.Dispõe a Constituição Federal que 

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.Assim, e em especial diante da 

alteração legislativa empreendida pela Lei nº 12.403/2011, compete ao juiz, 

na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da 

imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da 

custódia em hipóteses excepcionais, em que se mostre inequívoca a 

necessidade da prisão cautelar. Não realizando qualquer julgamento 

precipitado quanto ao mérito da demanda repressiva, mediante os indícios 

colhidos no feito respectivo, verifico estão presentes no caso em tela os 

suficientes indícios de autoria e materialidade.Quanto aos fundamentos, 

revendo a situação fático-jurídica não há subsunção da conduta fática do 

flagranteado relatada nos autos, aos institutos cristalizados no art. 312 do 

Código de Processo Penal.Não vislumbro elementos que carreiem à 

segregação preventiva com supedâneo da aplicação da lei penal, no 

asseguramento da higidez da instrução criminal ou para garantir a ordem 

econômica.Verifica-se que a autoridade policial arbitrou fiança ao 

flagranteado no valor de R$ 500 (quinhentos reais), sendo o valor da 

fiança mantido por este juízo à ref. 07 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58455 Nr: 1880-12.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ualisson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:17581/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA
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Eletrônico

Código: 58455

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Data e horário: 15 de outubro de 2018, 17h20min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Promotor de Justiça: Dr. Elton Oliveira Amaral

Advogado: André Fortini Mateus OAB/MT N.°17.581-O

Autuado: Ualisson Nogueira da Silva

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência de custódia, presidida pelo juiz de direito indicado, 

constatou-se as presenças acima, procedendo-se à oitiva do autuado, 

esclarecido, ciente e de acordo com as regras de utilização, publicidade, 

segurança e conservação do registro audiovisual para coleta da oitiva do 

autuado, manifestação das partes e decisões judiciais proferidas nesta 

oralidade, conforme seção 20, capítulo 2 da CNGC, § 1º do art. 405 do 

CPP, Lei 11.419/06 e EC 45/2004.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, em observância à Resolução nº 213 do CNJ, 

artigo 5º, incisos LXV e LXVI da Constituição Federal e artigo 9º, item 3, do 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, e 

ainda, artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), declaro aberta a presente AUDIÊNCIA 

DE CUSTÓDIA, com a oitiva do autuado, previamente entrevistado de 

forma reservada com o Defensor/a, sendo que a qualificação daquele 

constará em mídia anexa.

Qualificação oral, perguntas nos termos do artigo 4º do Provimento 

12/2017 – CM -TJMT e manifestações da defesa, em mídia anexa, sendo 

que passo a decidir acerca da regularidade da prisão, mormente se houve 

ou não violência contra o autuado.

Dada a palavra ao advogado do acusado, este pugnou nos seguintes 

termos: “M.M Juiz, requeiro o prazo para juntada da representação 

processual.”

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o M.M Juiz de Direito LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

deliberou:

Vistos, em correição.

“Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua 

legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante promovida pela 

Autoridade Policial, acompanhado do Auto respectivo e Nota de Culpa, 

constando JULIANO ARAUJO PEREIRA, autuado no dia 13/10/2018 pela 

prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 155 § 1º e art. 155, § 4º , 

ambos do CP. Pois bem. Decisão proferida em 14/10/2018 à ref. 02, 

homologou o auto de prisão em flagrante delito e o converteu em prisão 

preventiva. Assim, MANTENHO a decisão de ref. 02, por seus próprios 

fundamentos.

Acerca da prisão realizada, não vislumbro indícios de tortura ou 

tratamento cruel ou desumano contra o autuado, consoante extraio das 

declarações do custodiado e em análise dos autos.

Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, 

juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em seguida para 

manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou outra 

diligência que entender cabível.

Ciência ao MPE e à Defesa.

Após, arquive-se com as providências da CNGC. “

Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_______________________________________

 Elton Oliveira Amaral

 Promotor de Justiça

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________________

 Dr. André Fortini Mateus Ualisson Nogueira da Silva

 Advogado Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58466 Nr: 1884-49.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE ARAÚJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:17581/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Eletrônico

Código: 58466

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Data e horário: 15 de outubro de 2018, 17h00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Promotor de Justiça: Dr. Elton Oliveira Amaral

Defensor Dativo: André Fortini Mateus OAB/MT N.°17.581-O

Autuado: Juliano Araujo Pereira

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência de custódia, presidida pelo juiz de direito indicado, 

constatou-se as presenças acima, procedendo-se à oitiva do autuado, 

esclarecido, ciente e de acordo com as regras de utilização, publicidade, 

segurança e conservação do registro audiovisual para coleta da oitiva do 

autuado, manifestação das partes e decisões judiciais proferidas nesta 

oralidade, conforme seção 20, capítulo 2 da CNGC, § 1º do art. 405 do 

CPP, Lei 11.419/06 e EC 45/2004.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, em observância à Resolução nº 213 do CNJ, 

artigo 5º, incisos LXV e LXVI da Constituição Federal e artigo 9º, item 3, do 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, e 

ainda, artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), declaro aberta a presente AUDIÊNCIA 

DE CUSTÓDIA, com a oitiva do autuado, previamente entrevistado de 

forma reservada com o Defensor/a, sendo que a qualificação daquele 

constará em mídia anexa.

Qualificação oral, perguntas nos termos do artigo 4º do Provimento 

12/2017 – CM -TJMT e manifestações da defesa, em mídia anexa, sendo 

que passo a decidir acerca da regularidade da prisão, mormente se houve 

ou não violência contra o autuado.

Primeiramente cumpre mencionar que fora nomeado para o ato como 

advogado dativo DR. ANDRÉ FORTINI MATEUS OAB/MT N.°17.581-O, eis 

que a Defensoria Pública Estadual encontra-se em gozo de férias.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o M.M Juiz de Direito LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

deliberou:

Vistos, em correição.

“Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua 

legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante promovida pela 

Autoridade Policial, acompanhado do Auto respectivo e Nota de Culpa, 

constando JULIANO ARAUJO PEREIRA, autuado no dia 13/10/2018 pela 

prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 155 § 1º e art. 155, § 4º , 

ambos do CP. Pois bem. Decisão proferida em 14/10/2018 à ref. 02, 

homologou o auto de prisão em flagrante delito e o converteu em prisão 

preventiva. Em que pese o custodiado alegar que não assinara qualquer 

documento na Delegacia de Policia, verifica-se que a assinatura do mesmo 

no termo de Assentada da presente solenidade, mostra-se idêntica a 

todas lançadas no auto de prisão em flagrante, inclusive à da Nota de 

ciência das garantias constitucionais. Assim, MANTENHO a decisão de 

ref. 02, por seus próprios fundamentos.

Acerca da prisão realizada, não vislumbro indícios de tortura ou 

tratamento cruel ou desumano contra o autuado, consoante extraio das 

declarações do custodiado e em análise dos autos.

No mais, arbitro os honorários advocatícios ao advogado dativo DR. 

ANDRÉ FORTINI MATEUS OAB/MT N.°17.581-O, no valor 01 (uma) URH. 
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Expeça-se a competente certidão.

Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, 

juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em seguida para 

manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou outra 

diligência que entender cabível.

Ciência ao MPE e à Defesa.

Após, arquive-se com as providências da CNGC. “

Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

____________________________________

 Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. André Fortini Mateus

 Promotor de Justiça Advogado Dativo

______________________________________

 Juliano Araujo Pereira

 Autuado

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3366 Nr: 256-39.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIGRAN-FERT. VALE DO RIO GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilor Nelson Briancini, IVO NELSON BRIANCINI, 

José Carlos Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENALDO RESENDE LUCIANO - 

OAB:8.617-GO, Fabiano Miguel Hueb - OAB:82554/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente 

para, por meio de seus advogados, informar/confirmar nos autos os 

dados bancários para confecção do alvará eletrônico relativo à 

transferência dos valores penhorados para mencionada parte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49038 Nr: 1630-02.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 758-55.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Paraná Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34684 Nr: 480-88.2015.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Est. de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do Est. 

de Mato Grosso - OAB:

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43847 Nr: 2196-82.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38580 Nr: 1311-05.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leosmar Rezende Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ZUANETTI - 

OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35534 Nr: 943-30.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVIN ANDERSON FRANCO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica- Empresa Telecomunicação de São 

Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39595 Nr: 1978-88.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ALFREDO SCHIMIDT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. MARQUES LEONEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO PIRES MAFRA - OAB:7906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO FELDMANN DE 

SCHNAID - OAB:29491, Carlos Eduardo Pincelli - OAB:PR/37.989, 

Vitor Musa Gonçalves - OAB:17.747

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40080 Nr: 2311-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCPeIdSdMG-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG, MSTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA JARDIM DOS 

SANTOS - OAB:75250

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35728 Nr: 1028-16.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Roberto Serra Lyrio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANDRE DA SILVA 

BARBOSA - OAB:5049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38440 Nr: 1203-73.2016.811.0092

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22233 Nr: 1045-91.2011.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brasil Kohlrausch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Luis Morais da Silva - 

OAB:36427/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO - OAB:31.694 SP, Péricles 

Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, Edson Roberto Castanho - OAB:8825-A/MT, 

Fabricio Rocha - OAB:206.338/SP

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33594 Nr: 1222-50.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34692 Nr: 486-95.2015.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Padilha Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33554 Nr: 1196-52.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang, João Brasil 

Kohlrausch, Teodoro João Kok - Espolio, Loiva Ana Kohlrausch Kok, 

Guilherme Kok, Romeu Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:6.005A/MT

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 726-79.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACCIN LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleksanders Mirra Novicks - 

OAB:232.482/SP, Isis Marinho Pereira - OAB:330.753/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para que surta os efeitos legais, servindo esta para intimar a 

parte autora a providenciar o preparo da carta precatória para o estado do 

PARANÁ, visto que na referência 32 foi juntada a guia de recolhimento 

para o estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44752 Nr: 2646-25.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35669 Nr: 1004-85.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34079 Nr: 164-75.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cristiano Follmann, CINTIA CRISTINA 

ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36134 Nr: 56-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HONORIO JOSÉ DE SOUZA, José 

Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MORAIS MAIA - 

OAB:41536/GO, Marcelo Maia de Assis - OAB:19118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 1640-46.2018.811.0092

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37968 Nr: 902-29.2016.811.0092

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA, JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47146 Nr: 644-48.2018.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo 

Teodoro, VANIA MARIA CARRIJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19053-MS, PATRICIO JHONATAN 

BARBOSA GOELZER - OAB:24.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35011 Nr: 678-28.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Romeo 

Kohlrausch, CRISTA MARLENE KOHLRAUSH, Helber Henrique Irgang, 

Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005 A - MT, Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 550-71.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados Alternative Assets I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rampazzo, José Carlos 
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Rampazzo, Ondina de Queiroz Rampazzo, Wania Mara Nobile Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto A. Busato - OAB:PR - 

7.680, ROBERTO ANTONIO BUSATO - OAB:DF/28208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andrea Zanrosso 

- OAB:31-462 / PR, Fabricio Rogério Becegato - OAB:31350, Gilvana 

Pessi Mayorca - OAB:28.942/PR, Santino Ruchinski - 

OAB:26606-A/PR

 Considerando a designação da 13ª semana nacional de conciliação, 

remetam-se os autos a conciliadora para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 504-82.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Rampazzo, Ondina de Queiroz 

Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14690/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESTIANE ANDREIA 

ZANROSSO - OAB:31462, Giovana Picoli - OAB:5189/PR

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36167 Nr: 78-70.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45944 Nr: 139-57.2018.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdS, IVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44749 Nr: 2645-40.2017.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42666 Nr: 1494-39.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalicio Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:327.026/SP

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 2312-88.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marili Kossmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296, Valdemir Alves Junior - OAB:9.460-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 18, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46123 Nr: 214-96.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSC, RSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante às fls. 

.... serve a presente para fins de intimação da advogada da parte autora, 

para comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 12 

de novembro de 2018, às 13h30 (horário MT), no fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 12805 Nr: 766-52.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanir Santeiro Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joilson Dimas Leite C. Prates - 

OAB:4698-MT, judson Gomes - OAB:8.857 - MT, Renato Gomes 

Nery - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

informação de "inconsistência nos dados bancários fornecidos para 

crédito", impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 
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parte exequente, por meio de seu advogado, para informar nos autos 

dados bancários atualizados, visando a expedição do competente Alvará 

Eletrônico.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50035 Nr: 666-04.2016.811.0084

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC, NdCdOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos manejada por Natália do Carmo de Oliveira 

Barbosa, representada por sua genitora a Sra. Jaqueline do Carmo, em 

face de Ozeias de Oliveira Barbosa, objetivando a fixação das verbas 

alimentares.

 Consta dos autos que o requerido manteve relacionamento com a 

requerente, advindo desse relacionamento a gravidez. Pugnou a autora 

pelo arbitramento de alimentos equivalente à 40% (quarenta por cento) do 

salário-mínimo.

 Na Ref.11 foi deferido o pedido liminar, ordenada a citação do réu e 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Aberta a audiência (Ref. 26), a realização do ato restou prejudicada, ante 

a ausência do requerido pela falta de citação, uma vez que não foi 

encontrado no endereço fornecido pela autora.

Entre um ato e outro, na Ref. 60, a parte autora pleiteou pela remessa dos 

autos ao MPE, para que fosse informado endereço para intimação do 

requerido, haja vista a certidão negativa de ref.41.

Os autos foram impulsionados ao MPE, que não realizou buscas 

consoante as razões elencadas no seu parecer retro.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Primeiramente, observa-se que a autora foi intimada sob pena de extinção, 

para no prazo de 05 dias apresentar endereço atualizado do requerido, no 

entanto, conforme certificado na Ref.61, a parte autora não cumpriu com o 

comando judicial, pois protocolou intempestivamente a sua manifestação, 

fazendo novo pedido e não apresentou o endereço inviabilizando assim o 

chamamento do requerido ao processo.

Assim, vejo que, o caso comporta a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão 

pela qual o feito deve ser extinto sem a necessidade de intimação pessoal 

da parte autora.

Nesse sentido:

 "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

ENDEREÇO CORRETO DO RÉU – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Ausente a citação da parte requerida em virtude da inércia da parte autora 

em fornecer o endereço corre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56954 Nr: 1546-25.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1546-25.2018.811.0084.

Código: 56954.

Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda Cumulada com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência proposta por IVANILDO DOS SANTOS em 

desfavor de GRAZIELE CRISTINA LUZ, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Alega o requerente que teve um relacionamento esporádico com a 

requerida e deste relacionamento adveio a infante NATÁLLIA EMANUELY 

DA LUZ DOS SANTOS.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária á parte autora (art. 99, § 3º, 

do CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

De início, é de se registrar que a tutela de urgência caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela, 

visto que, em caso de ausência de algum dos elementos previstos no art. 

300 do CPC, tornam-se inviabilizada a sua pretensão.

 Assim, tendo em vista o relato de que a criança esta vivendo com o 

requerente nesta urbe, ou seja, quem detém a guarda de fato, POSTERGO 

a análise do pedido liminar de guarda para após o aporte de prova técnica 

hábil a subsidiar a decisão a ser proferida por este Juízo de forma mais 

eficiente, assim, DETERMINO a realização de estudo psicossocial, a fim de 

se comprovar as condições psicológicas e materiais do pretenso tutor 

para a assunção do encargo, devendo a equipe apresentar o relatório no 

prazo de cinco dias anteriores a audiência de conciliação, assim, 

INTIME-SE via mandado a Assistente Social e a Psicóloga credenciadas 

junto ao TJMT para que realizem um estudo psicossocial junto à residência 

da Sr. IVANILDO DOS SANTOS, juntando-se o relatório final no prazo de 

cinco dias antes da audiência de conciliação. Providencie a Secretaria do 

Juízo as comunicações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50854 Nr: 1222-06.2016.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazar Candido Barros Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Levino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY RODRIGUES 

ARANTES - OAB:13616

 Código: 50854

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

REDESIGNO a audiência para dia 19/10/2018 às 08h15min.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 15 de outubro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56727 Nr: 1412-95.2018.811.0084

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANG, HCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de homologação de acordo celebrado entre Alex Nascimento 

Guimarães e Helen Cristina Lopes Sá, em favor da menor Beatriz Lopes 

Guimarães, no tocante a guarda,

alimentos e visitas.

Instado a se manifestar o Ministério Público Estadual pugnou pela 

homologação do acordo.

É a síntese do necessário.
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Ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes, uma vez que preserva suficientemente os interesses da menor, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o 

acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.

Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem condenação em honorários 

advocatícios.

Arbitro 02 URH, em razão da nomeação de advogado dativo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, ARQUIVE-SE imediatamente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55135 Nr: 567-63.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira Catulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo:567-63.2018.811.0084.

 Código: 45135.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária por Idade Rural com Pedido de 

antecipação de tutela, proposta por EDSON FERREIRA CATULINO, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando, em síntese, à 

concessão da aposentadoria rural por idade, uma vez que sempre 

exerceu atividade rural em regime de economia familiar, fazendo jus ao 

benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante o exposto, nos termos do artigo 490 do CPC, JULGO PROCEDENTE, o 

pedido formulado por EDSON FERREIRA CATULINO e condeno o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:

a) A IMPLANTAR o beneficio de aposentadoria rural por idade, desde a 

efetiva entrada do requerimento administrativo (22/02/2018), com renda 

mensal de 01 (um) salário mínimo.

b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo 

(22/02/2018), até a data de suas efetivas implantações, devendo incidir 

juros e mora, a partir da citação (Súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009 e, correção monetária pelos índices desde o 

vencimento de cada parcela;

c) Concedo à autora a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA, 

incialmente indeferido, conforme decisão de Ref.04, devendo ser 

OFICIADO o requerido, observando-se o disposto no item 2.6.5 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício (aposentadoria por 

idade - trabalhador rural), consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia, eis 

que, nesta oportunidade, e pela fundamentação supra exposta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.

Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios 

que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC e, Súmula nº 111 do STJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50038 Nr: 668-71.2016.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGUE DAVID LECHINEWSKI, SABRINA ROCHA 

DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA 

- OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Código: 50038.

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 21/03/2019 as 13:00hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 05 de Outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35762 Nr: 17-49.2010.811.0084

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mota Agroflorestal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Gaziero Cella - 

OAB:25.250/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente intimada a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

43.114,49 (quarenta e três mil, cento e quatorze reais e quarenta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 87/88. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site "www.tjmt.jus.br", link 

"Emissão de guias on line" - "Primeira Instância" e clicar no 13º item 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). A parte deverá preencher os 

campos "número único do processo", "cpf do pagante" e o campo "custas 

judiciais" de acordo com os valores especificados anteriormente. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no setor de protocolo do Fórum desta 

Comarca, aos cuidados da Central de Arrecadação. Os valores acima 

descritos estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos 

termos dos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE ALISTAMENTO DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 - FAZ 

SABER, a todos quanto o presente Edital vierem ou dele conhecimento 

tiverem, que neste Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, 

torna pública a lista definitiva dos jurados abaixo relacionados para 

compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do artigo 425, do 

Código de Processo Penal, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal de Júri:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98315 Nr: 710-93.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdSB, JVdSB, RTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15506, Paula 

Regina Cardoso - OAB:MT - 15506
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho, juntada nos autos da missiva devolvida no dia 

11/10/2018, ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101882 Nr: 2240-35.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo de Souza Ferreira, Jodemir Antonio da 

Silva, Maria da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Andrade Zuchetti - 

OAB:22584/MT, Nayra Rinaldi Bento - OAB:23194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para que efetue o recolhimento da 

custas de distribuição da Carta Precatória para citação dos requeridos na 

comarca de Jauru-MT, assim como, proceda ao recolhimento do valor 

referente à diligência do oficial de justiça para citação do requerido nesta 

comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59073 Nr: 2485-85.2014.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rufo Junior - 

OAB:MT - 8251-B

 Certifico que o Recurso de Apelação, ref. 15, foi apresentado 

tempestivamente.Certifico ainda que intimo a parte requerente para 

apresentar no prazo legal as Contrarrazões Recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99566 Nr: 1242-67.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soares & Limeira Ltda - ME, Elinaldo Silva 

Soares, Rosicler Cibele Limeira, Ronizer Cerize Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar nos autos acerca da certidão 

do senhor meirinho, juntada no dia 10/10/2018, ref. 47. Oportunamente 

esclareço que quanto ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça, a 

parte deverá emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com 

posterior juntada da guia nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62548 Nr: 1350-04.2015.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlles da Costa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Certifico que, conforme certidão de ref. 50, ambas as partes foram 

intimadas via DJE nº 10350, de 02/10/2018, publicado no dia 03/10/2018, a 

manifestarem em relação a r. determinação judicial de ref. 45. Certifico 

ainda que até a presente data, apenas a parte requerida se manifestou 

(ref. 51).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99908 Nr: 1386-41.2018.811.0038

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edselma Maria dos Santos, Aparecido Gomes 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse resposta ao Ofício nº 

1732 (ref.30).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95892 Nr: 3589-10.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:MT/19102/O, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:MT 

14.495-B

 Certifico que, embora devidamente intimados via DJE publicado em 

18/09/2018, até a presente data os advogados do réu não se 

manifestaram.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68691 Nr: 1250-15.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, foi expedido intimação à parte requerente para, querendo, 

no para legal, apresentar Impugnação a Contestação protocolada 

tempestivamente, ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 394-85.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, Ana Maria Neves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubney Cano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora fornecesse os 

dados atualizados do polo passivo para fins de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54922 Nr: 2312-95.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devani de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, embora tenha tomado ciência (ref.14) da Decisão supra 

(ref. 6), decorreu o prazo sem que o requerido se manifestasse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69322 Nr: 1513-47.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 503 de 734



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Nobokite Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, foi expedido intimação à parte requerente para, querendo, 

no para legal, apresentar Impugnação a Contestação protocolada 

tempestivamente, ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59637 Nr: 173-05.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Junior de Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, embora devidamente intimado via DJE publicado em 

18/07/2018, decorreu o prazo sem que o requerente se manifestasse, 

outrossim, embora ciente da Sentença (ref.67), o requerido também não 

se manifestou

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64714 Nr: 2117-42.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Cirino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Gracieli Borges Maria - OAB:21832, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130, Mayara Serafim dos Reis Oliveira 

- OAB:21.904

 (...) Ausente a demonstração da presença segura de qualquer dessas 

hipóteses, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no 

decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais.Isso 

posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 17 de outubro 

de 2018, às 16h30min, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe 

ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que 

deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, 

seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes 

em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças 

necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..Igualmente, 

intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se for o caso, 

o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser 

advertida(s) de que, deixando de comparecer sem motivo justificado, 

sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem 

como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao 

pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 

458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27333 Nr: 780-57.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que as partes se manifestassem, 

embora tenham sido devidamente intimadas e cientes da Sentença 

(ref.18).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20272 Nr: 1283-83.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Almiro Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:MT/ 14442-B, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B/MT, 

Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 Certifico que decorreu o prazo de 06 (seis) meses, conforme requerido 

pela parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24471 Nr: 506-30.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Eliane Assunção Beltramini - OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciencia do teor da petição de ref. 24, pela 

qual informa, a o protocolo de distribuição do Agravo de Instrumento 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100171 Nr: 1526-75.2018.811.0038

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Geisieli Gonçalves Merino - OAB:MT/ 

23076, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119, Tatiane Aparecida 

Dias de Souza - OAB:MT0021724O

 Certifico que decorreu o prazo sem que a vítima manifestasse interesse 

no prosseguimento das medidas protetivas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22690 Nr: 1466-20.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Alves da Silva, Eva Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , uma vez que, se ausente pedido administrativo anterior e negativa 

por parte do INSS no prazo legal, não está caracterizada nenhuma lesão 

ou ameaça de direito e, assim, para que proponha a ação pleiteando a 

concessão do benefício previdenciário é preciso que, antes, tenha 

requerido administrativamente o benefício, mas foi negado pelo INSS ou 

esse não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, bem como, caso não tenha requerido administrativamente, ser notório 

que, sobre essa matéria, o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo 

segurado.Isso posto e por verificar que a parte autora não anexou à 

petição inicial o requerimento administrativo do benefício, converto o 
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julgamento em diligência e DETERMINO a intimação da parte requerente, 

através de seu(s) advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga a ausente prova de prévio requerimento 

administrativo e negativa ou demonstração de que o INSS não deu uma 

decisão em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de 

extinção – CPC, 267, VI/NCPC, art. 485, VI.Com a juntada do requerimento 

administrativo, DETERMINO a remessa dos autos à representante do 

Ministério Público para manifestação, uma vez que verifico hipótese do art. 

178, II, do CPC. Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte 

concluso.Considerando que não houve manifestação do Instituto réu 

contrária ao valor fixado a título de honorários periciais, DETERMINO que 

seja realizado/providenciado o cadastramento/registro e pagamento 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal (AJG/CJF) .Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27031 Nr: 482-65.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Marcos Neves Zanette, Maria Aparecida 

Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), uma vez que, se ausente pedido administrativo anterior e negativa 

por parte do INSS no prazo legal, não está caracterizada nenhuma lesão 

ou ameaça de direito e, assim, para que proponha a ação pleiteando a 

concessão do benefício previdenciário é preciso que, antes, tenha 

requerido administrativamente o benefício, mas foi negado pelo INSS ou 

esse não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, bem como, caso não tenha requerido administrativamente, ser notório 

que, sobre essa matéria, o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo 

segurado.Isso posto e por verificar que a parte autora não anexou à 

petição inicial o requerimento administrativo do benefício e que o Instituto 

réu não apresentou contestação de mérito, DETERMINO a intimação da 

parte requerente, através de seu(s) advogado(s)/defensor público, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga a ausente prova de prévio 

requerimento administrativo e negativa ou demonstração de que o INSS 

não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

sob pena de extinção – CPC, 267, VI/NCPC, art. 485, VI.Decorrido o prazo 

in albis, certifique e me volte concluso para sentença – código n. 

36.Considerando que não houve manifestação do Instituto réu, contrária 

ao valor fixado a título de honorários periciais, DETERMINO que seja 

realizado/providenciado o cadastramento/registro e pagamento através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) .Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 1797-60.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubiana Vieira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada por RUBIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cuja sentença 

reconhecendo o direito ao benefício previdenciário de salário maternidade 

transitou em julgado, havendo equivocados pedidos e processamentos 

para a implantação desse, inclusive através da expedição de ofícios sem 

resultado prático, uma vez que o adequado é o pedido de CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - NCPC, art. 534 e ss. 

- e não a implantação de benefício com caráter temporário.

Há necessidade que o credor/exequente apresente demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito – CPC, art. 730 e ss./NCPC, art. 534 e 

ss. -, assim como precedente de que a apresentação espontânea dos 

cálculos, pelo devedor/executado, após o trânsito em julgado do processo 

de conhecimento, com o reconhecimento da dívida, afasta a condenação 

em honorários advocatícios, pois nessa hipótese o Poder Público/Fazenda 

Pública cumpre voluntariamente a execução, não dando causa à 

instauração de processo de execução - STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 

630.235-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/5/2015 - Info. 563.

Isso posto, DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento, é possível/lícito ao 

devedor, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo – execução 

invertida -, quando deverá o credor/autor ser ouvido no prazo de 5 (cinco) 

dias, podendo impugnar o valor indicado.

Transcorridos os prazos in albis, arquive os autos com as cautelas e 

baixas necessárias, sem prejuízo do seu desarquivamento a pedido da 

parte.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25413 Nr: 1454-69.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gregório Pinto Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ de trabalhador rural 

segurado especial em favor de JOSÉ GREGÓRIO PINTO NETO e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar da 

citação - Enunciado n. 204 da Súmula do STJ –, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas 

à Fazenda Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à 

incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 

8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, em conformidade com o 

fixado nos julgamentos pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, este analisado com repercussão 

geral reconhecida, assim como pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, cujo 

acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos pacificou 

entendimento no sentido de "os juros moratórios serão equivalentes aos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-72.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE MARCELINO SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000277-72.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE MARCELINO SERRA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da 

Lei n. 9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo 

como partes JOSE MARCELINO SERRA e COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos 

de crédito/banco de dados, que afirma inscrito/mantido indevidamente pela 

parte adversa, a inversão do ônus probatório, bem como a citação da 

parte adversa, ora reclamada, e a sua condenação em indenizar os danos 

causados, sob a alegação de que seu nome foi inscrito/mantido 

indevidamente nos cadastros restritivos de crédito e por débito que não 

conhece, pois nega qualquer vínculo. É necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

pois do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o 

nome, a qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, 

de forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço, uma vez que a parte reclamante nega 

qualquer vínculo. Ademais, por ser hipótese de relação de consumo e, 

igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora, segundo as regras 

ordinárias de experiências, para trazer provas outras e, ainda, 

verossimilhança de suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento 

na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as 

partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – embora eventualmente estivesse 

configurada quando do ajuizamento da ação, não mais ocorre atualmente. 

A pesquisa realizada pelo subscrevente retornou com a informação de 

que não mantido o lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos 

dos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de protesto, o que, 

igualmente, afasta o periculum in mora e a necessidade de deferimento 

desse pedido - extrato em anexo. Ademais, verifico que os documentos 

que constavam a inscrição são datados e março de 2017 e a parte autora 

apenas ingressou com a ação em epígrafe no final de setembro de 2018, 

ou seja quase 1 (um) ano e 6 (seis) meses depois da ciência, o que afasta 

o periculum in mora. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar não subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente, porque não há atual 

manutenção do nome da parte. Com essas razões e porque presentes os 

requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., por ora, INDEFIRO 

a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para 

determinar que seja excluído o nome dos registros/banco de dados, pois 

não verificada a manutenção atual ou periculum in mora. Caso ainda não 

realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018 - 21:49:47. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AMILTON CESAR MONTANI (REQUERENTE)

IVO FERREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR (REQUERIDO)

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

CARTORIO DO 2º OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA 

COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (REQUERIDO)

NELSON EVANGELISTA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-57.2015.8.11.0038 REQUERENTE: AMILTON CESAR MONTANI 

REQUERIDO: NELSON EVANGELISTA MACHADO, CARTORIO DO 2º 
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OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA MT, NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes e, por fim, salvo a 

expedição de ofício ao cartório extrajudicial de Pontes e Lacerda - 2º 

Ofício - informando o resultado na ação e não mais subsistir a decisão de 

tutela provisória de urgência liminar antecipada proferida por 

magistrado(a) que me antecedeu e que determinou a exclusão do nome da 

parte reclamante/executada do protesto, ARQUIVE, uma vez que nada há 

a ser aparentemente cumprido de imediato. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:11:01. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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CARTORIO DO 2º OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA 

COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (REQUERIDO)

NELSON EVANGELISTA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-57.2015.8.11.0038 REQUERENTE: AMILTON CESAR MONTANI 

REQUERIDO: NELSON EVANGELISTA MACHADO, CARTORIO DO 2º 

OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA MT, NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes e, por fim, salvo a 

expedição de ofício ao cartório extrajudicial de Pontes e Lacerda - 2º 

Ofício - informando o resultado na ação e não mais subsistir a decisão de 

tutela provisória de urgência liminar antecipada proferida por 

magistrado(a) que me antecedeu e que determinou a exclusão do nome da 

parte reclamante/executada do protesto, ARQUIVE, uma vez que nada há 

a ser aparentemente cumprido de imediato. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:11:01. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AMILTON CESAR MONTANI (REQUERENTE)

IVO FERREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR (REQUERIDO)

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

CARTORIO DO 2º OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA 

COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (REQUERIDO)

NELSON EVANGELISTA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-57.2015.8.11.0038 REQUERENTE: AMILTON CESAR MONTANI 

REQUERIDO: NELSON EVANGELISTA MACHADO, CARTORIO DO 2º 

OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA MT, NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes e, por fim, salvo a 

expedição de ofício ao cartório extrajudicial de Pontes e Lacerda - 2º 

Ofício - informando o resultado na ação e não mais subsistir a decisão de 

tutela provisória de urgência liminar antecipada proferida por 

magistrado(a) que me antecedeu e que determinou a exclusão do nome da 

parte reclamante/executada do protesto, ARQUIVE, uma vez que nada há 

a ser aparentemente cumprido de imediato. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:11:01. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AMILTON CESAR MONTANI (REQUERENTE)

IVO FERREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR (REQUERIDO)

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

CARTORIO DO 2º OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA 

COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (REQUERIDO)

NELSON EVANGELISTA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-57.2015.8.11.0038 REQUERENTE: AMILTON CESAR MONTANI 

REQUERIDO: NELSON EVANGELISTA MACHADO, CARTORIO DO 2º 

OFICIO - PROTESTO DE TITULOS E NOTAS DA COMARCA DE PONTES E 

LACERDA MT, NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes e, por fim, salvo a 

expedição de ofício ao cartório extrajudicial de Pontes e Lacerda - 2º 

Ofício - informando o resultado na ação e não mais subsistir a decisão de 
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tutela provisória de urgência liminar antecipada proferida por 

magistrado(a) que me antecedeu e que determinou a exclusão do nome da 

parte reclamante/executada do protesto, ARQUIVE, uma vez que nada há 

a ser aparentemente cumprido de imediato. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:11:01. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-36.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010235-36.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes e, nada requerido 

em prosseguimento, ARQUIVE. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:21:45. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-36.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010235-36.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes e, nada requerido 

em prosseguimento, ARQUIVE. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:21:45. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000118-66.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CARLA BEATRIZ SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 
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condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:28:09. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000118-66.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CARLA BEATRIZ SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 
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ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:28:09. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-31.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IURY TAICY DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010332-31.2016.8.11.0038 REQUERENTE: IURY TAICY DE MORAES 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi 

certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do 

retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, 

assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado 

para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em 

juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:33:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-31.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IURY TAICY DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010332-31.2016.8.11.0038 REQUERENTE: IURY TAICY DE MORAES 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi 

certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do 

retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, 

assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado 

para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em 

juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:33:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-27.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO PEREIRA (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000043-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo 

trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual 

dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo 

Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, 

uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o processamento 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:37:18. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO PEREIRA (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000043-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo 

trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual 

dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo 

Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, 

uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o processamento 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:37:18. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS CERPA (REQUERENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010005-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IVANILDE DIAS CERPA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 
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pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:41:10. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS CERPA (REQUERENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010005-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IVANILDE DIAS CERPA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 
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valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:41:10. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010298-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANGRA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito 

em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me 

por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:45:17. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010298-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANGRA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito 

em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me 

por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 
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CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:45:17. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010298-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANGRA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito 

em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me 

por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:45:17. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 
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penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:49:53. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 
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habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 10:49:53. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-73.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NERI APARECIDO DE MENEZES (REQUERENTE)

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010271-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NERI APARECIDO DE 

MENEZES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado 

e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 

credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:52:57. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-73.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NERI APARECIDO DE MENEZES (REQUERENTE)

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010271-73.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NERI APARECIDO DE 

MENEZES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado 

e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 

credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 10:52:57. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISLANDA LARISSA DIAS 

GARCIA DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 
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oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 11:01:23. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISLANDA LARISSA DIAS 

GARCIA DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 11:01:23. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010048-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISLANDA LARISSA DIAS 

GARCIA DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo 

devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos autos e 

decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO 

que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para 

requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 11:01:23. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

ELIEL ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000007-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIEL ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Condenado ao pagamento de quantia 

certa, independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas 

concedida a oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja 

acrescido ao débito, constante na sentença e que ora se busca a 

satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando a de honorários 

de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 

e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 
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LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 11:05:32. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

ELIEL ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000007-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIEL ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Condenado ao pagamento de quantia 

certa, independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas 

concedida a oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja 

acrescido ao débito, constante na sentença e que ora se busca a 

satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando a de honorários 

de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 

e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 
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condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 11:05:32. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-84.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CANDIDO PONDE (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010128-84.2016.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO SERGIO CANDIDO 

PONDE REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 – 

em que a parte reclamada CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., quando 

da apresentação da defesa/contestação, pugnou que as intimações sejam 

realizadas exclusivamente em nome do Dr. Décio Freire, advogado inscrito 

na OAB/MG n. 56.543, sob pena de nulidade, o que foi reiterado nas 

peças processuais seguintes. Ocorre que o projeto de sentença 

homologado não teve esse pedido atendido, sendo as 

intimações/publicações realizadas em nome de advogados diversos 

cadastrados, razão pela qual obstado o trânsito em julgado e o 

processamento de eventual cumprimento de sentença. Havendo mais de 

um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome 

de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no 

sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou 

de todos eles, o que havia por reiteradas vezes - NCPC, art. 272, § 5º. 

Isso posto, DETERMINO a readequação do cadastro no sistema e a 

intimação da parte reclamada através do advogado indicado 

expressamente - Dr. Décio Freire, inscrito na OAB/MG n. 56.543 -, 

restabelecendo os prazos recursais. Sem prejuízo disso e porque 

verificado o error in procedendo, DECLARO A NULIDADE de todos os atos 

processuais posteriores ao projeto de sentença pendente de trânsito em 

julgado – Id. Num. 11418207. Por fim, esclareça o advogado sobre o 

cumprimento do disposto no art. 9º, § 2º, da Lei n. 8.906/94 - “§ 2º Além 

da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos 

Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente 

a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que 

exceder de cinco causas por ano”. Intime. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 12:48:52. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-84.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CANDIDO PONDE (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010128-84.2016.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO SERGIO CANDIDO 

PONDE REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 – 

em que a parte reclamada CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., quando 

da apresentação da defesa/contestação, pugnou que as intimações sejam 

realizadas exclusivamente em nome do Dr. Décio Freire, advogado inscrito 

na OAB/MG n. 56.543, sob pena de nulidade, o que foi reiterado nas 

peças processuais seguintes. Ocorre que o projeto de sentença 

homologado não teve esse pedido atendido, sendo as 

intimações/publicações realizadas em nome de advogados diversos 

cadastrados, razão pela qual obstado o trânsito em julgado e o 

processamento de eventual cumprimento de sentença. Havendo mais de 

um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome 

de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no 

sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou 

de todos eles, o que havia por reiteradas vezes - NCPC, art. 272, § 5º. 

Isso posto, DETERMINO a readequação do cadastro no sistema e a 

intimação da parte reclamada através do advogado indicado 

expressamente - Dr. Décio Freire, inscrito na OAB/MG n. 56.543 -, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 519 de 734



restabelecendo os prazos recursais. Sem prejuízo disso e porque 

verificado o error in procedendo, DECLARO A NULIDADE de todos os atos 

processuais posteriores ao projeto de sentença pendente de trânsito em 

julgado – Id. Num. 11418207. Por fim, esclareça o advogado sobre o 

cumprimento do disposto no art. 9º, § 2º, da Lei n. 8.906/94 - “§ 2º Além 

da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos 

Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente 

a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que 

exceder de cinco causas por ano”. Intime. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 12:48:52. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (REQUERIDO)

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 18:07:46. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (REQUERIDO)

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 18:07:46. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME (REQUERIDO)

PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010023-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: SHIVA COSMETICOS LTDA - EPP - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 
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providências. Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 18:07:46. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010239-39.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JANDSON DE FREITAS BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010239-39.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: WENDER JANDSON DE 

FREITAS BORGES EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 

LTDA., EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e, portanto, em 

decorrência do decreto de encerramento da recuperação judicial, 

tornando defeso novas habilitações, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada para que deposite/pague imediatamente o valor 

pendente e objeto da lide, sob pena de constrição/penhora de bens para 

isso. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 12 de outubro de 

2018 - 00:27:16. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010239-39.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JANDSON DE FREITAS BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010239-39.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: WENDER JANDSON DE 

FREITAS BORGES EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 

LTDA., EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e, portanto, em 

decorrência do decreto de encerramento da recuperação judicial, 

tornando defeso novas habilitações, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada para que deposite/pague imediatamente o valor 

pendente e objeto da lide, sob pena de constrição/penhora de bens para 

isso. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 12 de outubro de 

2018 - 00:27:16. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-08.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HUGO MIRANDA FERREIRA (EXEQUENTE)

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO (ADVOGADO(A))

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADEMIR RODRIGUES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ADÃO CÂNDIDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA 

EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que o devedor/executado 

ADEMIR RODRIGUES apresentou OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE com a alegação de adimplemento integral da 

obrigação objeto da lide e pedidos, entre outros, de extinção pelo 

adimplemento e condenação do credor/exequente pela exigência. Narra 

que fez o pagamento integral do débito e, por caraterizar a hipótese de 

obrigações bilaterais, não poderia a parte adversa, antes de cumprir a 

obrigação de entregar o cheque n. 240, exigir o adimplemento do ora 

excipiente em relação a quantia certa e, portanto, obstada a multa/sanção 

prevista no acordo/transação em importe equivalente a 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do acordo, resultando na hipótese de exceção do 

contrato não cumprido. A parte adversa HUGO MIRANDA FERREIRA 

apresentou alegação prejudicial de mérito de litispendência e coisa julgada 

e reforça que o excipiente não adimpliu a obrigação no prazo, incidindo a 

sanção. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de 

questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes 

à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às 

condições da ação executiva, desde que não demandem dilação 

probatória (exceção secundum eventus probationis) (STJ, REsp 

1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado 

em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). O excepto alegou questão prejudicial 

relacionada à litispendência e coisa julgada, ocorrente quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, ambas hipóteses que não se 

aplicam ao caso, uma vez que os embargos à execução distribuído sob o 

n. 1000431-27.2017.8.11.0038 foi extinto por sentença que reconheceu a 

inadequação do meio eleito, não sendo sequer analisado o mérito que 

apresenta agora o devedor/executado, ora excipiente. A litispendência é a 

repetição de ação em curso, contudo a anterior já foi julgada e não mais 

em processamento, fato que descaracteriza a alegação. A coisa julgada 

ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado, denominando-se coisa julgada material a autoridade que torna 

imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, 

contudo, como já mencionado, ocorreu a extinção dos embargos à 

execução por sentença em razão da inadequação do meio eleito e, 

portanto, as questões ora apresentadas não foram sequer analisadas 

pelo magistrado, sendo possível fazê-lo agora através da 

objeção/exceção de pré-executividade, porque alegado o adimplemento da 

obrigação e prescindível a dilação probatória. Presentes as condições e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. As partes acordaram que ADEMIR RODRIGUES pagaria 

para HUGO MIRANDA FERREIRA o valor de R$. 12.000,00 (doze mil reais) 

em 2 (duas) parcelas igual de R$. 6.000,00 (seis mil reais), com 

vencimentos em 10/4/2017 e 10/7/2017, assim como que HUGO MIRANDA 

FERREIRA entregaria cheque mencionado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Há demonstração de que o pagamento da segunda e última parcela se deu 

em 31/7/2017, ou seja, com atraso de 21 (vinte e um) dias, resultando, 

segundo o credor/exequente HUGO MIRANDA FERREIRA, na necessidade 

do adimplemento/pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do acordo, contudo o excipiente ADEMIR RODRIGUES alega que não 

estava em mora, pois aquele não adimpliu com a obrigação de fazer/dar o 

título de crédito, ou seja, enquanto em mora com a obrigação relacionada à 

entrega do cheque não poderia o credor/exequente HUGO MIRANDA 

FERREIRA exigir a segunda parcela e, consequentemente, a multa 

acordada. O excepto HUGO MIRANDA FERREIRA, quando manifestou em 

contraditório, nada mencionou ou impugnou sobre a alegação de sua mora 

em relação a obrigação bilateral de entregar o cheque, o que torna 

incontroversa a afirmação do excipiente, ou seja, em mora quanto ao isso. 

Portanto, com base na teoria da exceção do contrato não cumprido e 

boa-fé objetiva das relações obrigacionais, não poderia exigir a parcela 

final ou multa, porque esse fato obsta a mora do devedor/executado 

ADEMIR RODRIGUES, quem pode exigir do credor não somente a quitação 

regular, mas a entrega do título para obstar a sua circulação. Ausente a 
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prova de entrega do cheque no prazo de 5 (cinco) dias úteis pelo devedor 

dessa obrigação HUGO MIRANDA FERREIRA e porque não poderia exigir a 

obrigação de ADEMIR RODRIGUES enquanto não realizasse o cumprimento 

daquela sua, obstando a mora no pagamento da última parcela, a 

conclusão é de que o pagamento da segunda e última parcela de R$. 

6.000,00 (seis mil reais) em 31/7/2017 se deu de forma regular e suficiente 

para a extinção da obrigação de pagar quantia certa 

acordada/transacionada, sendo defeso a cobrança de multa por mora que 

não existia porque HUGO MIRANDA FERREIRA não cumpriu a sua 

assumida de forma bilateral, em atraso desde o decurso dos 5 (cinco) dias 

úteis. Diversamente, não acolho o pedido do excipiente de sancionamento 

do excepto, pois para se determinar a repetição do indébito em dobro deve 

estar comprovada a demanda por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas, assim como a má-fé, o abuso ou 

leviandade, como determina o CC/02, art. 940, o que não ocorreu, já que o 

excepto mencionou o recebimento da primeira parcela e o pagamento da 

segunda foi realizado após a distribuição/ajuizamento da ação em epígrafe 

- 14/7/2017 -, sendo a questão relacionada à multa de 20% (vinte por 

cento) divergente entre as partes e que não pode ser considerada como 

ter agido com má-fé, abuso ou leviandade. Isso posto, diante da 

demonstração de adimplemento integral da quantia certa devida por 

ADEMIR RODRIGUES – R$. 12.000,00 (doze mil reais) -, a qual ocorreu em 

período obstativo de eventual mora pela presença da exceção do contrato 

não cumprido, tornando defeso a exigência da multa de 20% (vinte por 

cento), conheço da objeção/exceção de pré-executividade e DECLARO 

SATISFEITA a obrigação de quantia certa objeto da lide de ADEMIR 

RODRIGUES e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução 

de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 

795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, contudo RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

para sancionar o excepto na forma disposta pelo CC/02, art. 940. Presente 

pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA, especificamente a 

entrega do cheque objeto da ação e n. 240, DETERMINO a intimação de 

HUGO MIRANDA FERREIRA para isso, quem deverá fazê-lo no prazo de 5 

(cinco) dias corridos, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão ou, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a imposição da 

multa/astreinte. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 12 de outubro de 2018 - 14:50:35. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-08.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HUGO MIRANDA FERREIRA (EXEQUENTE)

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO (ADVOGADO(A))

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADEMIR RODRIGUES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ADÃO CÂNDIDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA 

EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que o devedor/executado 

ADEMIR RODRIGUES apresentou OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE com a alegação de adimplemento integral da 

obrigação objeto da lide e pedidos, entre outros, de extinção pelo 

adimplemento e condenação do credor/exequente pela exigência. Narra 

que fez o pagamento integral do débito e, por caraterizar a hipótese de 

obrigações bilaterais, não poderia a parte adversa, antes de cumprir a 

obrigação de entregar o cheque n. 240, exigir o adimplemento do ora 

excipiente em relação a quantia certa e, portanto, obstada a multa/sanção 

prevista no acordo/transação em importe equivalente a 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do acordo, resultando na hipótese de exceção do 

contrato não cumprido. A parte adversa HUGO MIRANDA FERREIRA 

apresentou alegação prejudicial de mérito de litispendência e coisa julgada 

e reforça que o excipiente não adimpliu a obrigação no prazo, incidindo a 

sanção. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de 

questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes 

à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às 

condições da ação executiva, desde que não demandem dilação 

probatória (exceção secundum eventus probationis) (STJ, REsp 

1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado 

em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). O excepto alegou questão prejudicial 

relacionada à litispendência e coisa julgada, ocorrente quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, ambas hipóteses que não se 

aplicam ao caso, uma vez que os embargos à execução distribuído sob o 

n. 1000431-27.2017.8.11.0038 foi extinto por sentença que reconheceu a 

inadequação do meio eleito, não sendo sequer analisado o mérito que 

apresenta agora o devedor/executado, ora excipiente. A litispendência é a 

repetição de ação em curso, contudo a anterior já foi julgada e não mais 

em processamento, fato que descaracteriza a alegação. A coisa julgada 

ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado, denominando-se coisa julgada material a autoridade que torna 

imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, 

contudo, como já mencionado, ocorreu a extinção dos embargos à 

execução por sentença em razão da inadequação do meio eleito e, 

portanto, as questões ora apresentadas não foram sequer analisadas 

pelo magistrado, sendo possível fazê-lo agora através da 

objeção/exceção de pré-executividade, porque alegado o adimplemento da 

obrigação e prescindível a dilação probatória. Presentes as condições e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. As partes acordaram que ADEMIR RODRIGUES pagaria 

para HUGO MIRANDA FERREIRA o valor de R$. 12.000,00 (doze mil reais) 

em 2 (duas) parcelas igual de R$. 6.000,00 (seis mil reais), com 

vencimentos em 10/4/2017 e 10/7/2017, assim como que HUGO MIRANDA 

FERREIRA entregaria cheque mencionado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Há demonstração de que o pagamento da segunda e última parcela se deu 

em 31/7/2017, ou seja, com atraso de 21 (vinte e um) dias, resultando, 

segundo o credor/exequente HUGO MIRANDA FERREIRA, na necessidade 

do adimplemento/pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do acordo, contudo o excipiente ADEMIR RODRIGUES alega que não 

estava em mora, pois aquele não adimpliu com a obrigação de fazer/dar o 

título de crédito, ou seja, enquanto em mora com a obrigação relacionada à 

entrega do cheque não poderia o credor/exequente HUGO MIRANDA 

FERREIRA exigir a segunda parcela e, consequentemente, a multa 

acordada. O excepto HUGO MIRANDA FERREIRA, quando manifestou em 

contraditório, nada mencionou ou impugnou sobre a alegação de sua mora 

em relação a obrigação bilateral de entregar o cheque, o que torna 

incontroversa a afirmação do excipiente, ou seja, em mora quanto ao isso. 

Portanto, com base na teoria da exceção do contrato não cumprido e 
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boa-fé objetiva das relações obrigacionais, não poderia exigir a parcela 

final ou multa, porque esse fato obsta a mora do devedor/executado 

ADEMIR RODRIGUES, quem pode exigir do credor não somente a quitação 

regular, mas a entrega do título para obstar a sua circulação. Ausente a 

prova de entrega do cheque no prazo de 5 (cinco) dias úteis pelo devedor 

dessa obrigação HUGO MIRANDA FERREIRA e porque não poderia exigir a 

obrigação de ADEMIR RODRIGUES enquanto não realizasse o cumprimento 

daquela sua, obstando a mora no pagamento da última parcela, a 

conclusão é de que o pagamento da segunda e última parcela de R$. 

6.000,00 (seis mil reais) em 31/7/2017 se deu de forma regular e suficiente 

para a extinção da obrigação de pagar quantia certa 

acordada/transacionada, sendo defeso a cobrança de multa por mora que 

não existia porque HUGO MIRANDA FERREIRA não cumpriu a sua 

assumida de forma bilateral, em atraso desde o decurso dos 5 (cinco) dias 

úteis. Diversamente, não acolho o pedido do excipiente de sancionamento 

do excepto, pois para se determinar a repetição do indébito em dobro deve 

estar comprovada a demanda por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas, assim como a má-fé, o abuso ou 

leviandade, como determina o CC/02, art. 940, o que não ocorreu, já que o 

excepto mencionou o recebimento da primeira parcela e o pagamento da 

segunda foi realizado após a distribuição/ajuizamento da ação em epígrafe 

- 14/7/2017 -, sendo a questão relacionada à multa de 20% (vinte por 

cento) divergente entre as partes e que não pode ser considerada como 

ter agido com má-fé, abuso ou leviandade. Isso posto, diante da 

demonstração de adimplemento integral da quantia certa devida por 

ADEMIR RODRIGUES – R$. 12.000,00 (doze mil reais) -, a qual ocorreu em 

período obstativo de eventual mora pela presença da exceção do contrato 

não cumprido, tornando defeso a exigência da multa de 20% (vinte por 

cento), conheço da objeção/exceção de pré-executividade e DECLARO 

SATISFEITA a obrigação de quantia certa objeto da lide de ADEMIR 

RODRIGUES e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução 

de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 

795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, contudo RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

para sancionar o excepto na forma disposta pelo CC/02, art. 940. Presente 

pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA, especificamente a 

entrega do cheque objeto da ação e n. 240, DETERMINO a intimação de 

HUGO MIRANDA FERREIRA para isso, quem deverá fazê-lo no prazo de 5 

(cinco) dias corridos, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão ou, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a imposição da 

multa/astreinte. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 12 de outubro de 2018 - 14:50:35. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))
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ADEMIR RODRIGUES (EXECUTADO)
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ADÃO CÂNDIDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA 

EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que o devedor/executado 

ADEMIR RODRIGUES apresentou OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE com a alegação de adimplemento integral da 

obrigação objeto da lide e pedidos, entre outros, de extinção pelo 

adimplemento e condenação do credor/exequente pela exigência. Narra 

que fez o pagamento integral do débito e, por caraterizar a hipótese de 

obrigações bilaterais, não poderia a parte adversa, antes de cumprir a 

obrigação de entregar o cheque n. 240, exigir o adimplemento do ora 

excipiente em relação a quantia certa e, portanto, obstada a multa/sanção 

prevista no acordo/transação em importe equivalente a 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do acordo, resultando na hipótese de exceção do 

contrato não cumprido. A parte adversa HUGO MIRANDA FERREIRA 

apresentou alegação prejudicial de mérito de litispendência e coisa julgada 

e reforça que o excipiente não adimpliu a obrigação no prazo, incidindo a 

sanção. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de 

questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes 

à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às 

condições da ação executiva, desde que não demandem dilação 

probatória (exceção secundum eventus probationis) (STJ, REsp 

1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado 

em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). O excepto alegou questão prejudicial 

relacionada à litispendência e coisa julgada, ocorrente quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, ambas hipóteses que não se 

aplicam ao caso, uma vez que os embargos à execução distribuído sob o 

n. 1000431-27.2017.8.11.0038 foi extinto por sentença que reconheceu a 

inadequação do meio eleito, não sendo sequer analisado o mérito que 

apresenta agora o devedor/executado, ora excipiente. A litispendência é a 

repetição de ação em curso, contudo a anterior já foi julgada e não mais 

em processamento, fato que descaracteriza a alegação. A coisa julgada 

ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado, denominando-se coisa julgada material a autoridade que torna 

imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, 

contudo, como já mencionado, ocorreu a extinção dos embargos à 

execução por sentença em razão da inadequação do meio eleito e, 

portanto, as questões ora apresentadas não foram sequer analisadas 

pelo magistrado, sendo possível fazê-lo agora através da 

objeção/exceção de pré-executividade, porque alegado o adimplemento da 

obrigação e prescindível a dilação probatória. Presentes as condições e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. As partes acordaram que ADEMIR RODRIGUES pagaria 

para HUGO MIRANDA FERREIRA o valor de R$. 12.000,00 (doze mil reais) 

em 2 (duas) parcelas igual de R$. 6.000,00 (seis mil reais), com 

vencimentos em 10/4/2017 e 10/7/2017, assim como que HUGO MIRANDA 

FERREIRA entregaria cheque mencionado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Há demonstração de que o pagamento da segunda e última parcela se deu 

em 31/7/2017, ou seja, com atraso de 21 (vinte e um) dias, resultando, 

segundo o credor/exequente HUGO MIRANDA FERREIRA, na necessidade 

do adimplemento/pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do acordo, contudo o excipiente ADEMIR RODRIGUES alega que não 

estava em mora, pois aquele não adimpliu com a obrigação de fazer/dar o 

título de crédito, ou seja, enquanto em mora com a obrigação relacionada à 

entrega do cheque não poderia o credor/exequente HUGO MIRANDA 

FERREIRA exigir a segunda parcela e, consequentemente, a multa 

acordada. O excepto HUGO MIRANDA FERREIRA, quando manifestou em 
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contraditório, nada mencionou ou impugnou sobre a alegação de sua mora 

em relação a obrigação bilateral de entregar o cheque, o que torna 

incontroversa a afirmação do excipiente, ou seja, em mora quanto ao isso. 

Portanto, com base na teoria da exceção do contrato não cumprido e 

boa-fé objetiva das relações obrigacionais, não poderia exigir a parcela 

final ou multa, porque esse fato obsta a mora do devedor/executado 

ADEMIR RODRIGUES, quem pode exigir do credor não somente a quitação 

regular, mas a entrega do título para obstar a sua circulação. Ausente a 

prova de entrega do cheque no prazo de 5 (cinco) dias úteis pelo devedor 

dessa obrigação HUGO MIRANDA FERREIRA e porque não poderia exigir a 

obrigação de ADEMIR RODRIGUES enquanto não realizasse o cumprimento 

daquela sua, obstando a mora no pagamento da última parcela, a 

conclusão é de que o pagamento da segunda e última parcela de R$. 

6.000,00 (seis mil reais) em 31/7/2017 se deu de forma regular e suficiente 

para a extinção da obrigação de pagar quantia certa 

acordada/transacionada, sendo defeso a cobrança de multa por mora que 

não existia porque HUGO MIRANDA FERREIRA não cumpriu a sua 

assumida de forma bilateral, em atraso desde o decurso dos 5 (cinco) dias 

úteis. Diversamente, não acolho o pedido do excipiente de sancionamento 

do excepto, pois para se determinar a repetição do indébito em dobro deve 

estar comprovada a demanda por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas, assim como a má-fé, o abuso ou 

leviandade, como determina o CC/02, art. 940, o que não ocorreu, já que o 

excepto mencionou o recebimento da primeira parcela e o pagamento da 

segunda foi realizado após a distribuição/ajuizamento da ação em epígrafe 

- 14/7/2017 -, sendo a questão relacionada à multa de 20% (vinte por 

cento) divergente entre as partes e que não pode ser considerada como 

ter agido com má-fé, abuso ou leviandade. Isso posto, diante da 

demonstração de adimplemento integral da quantia certa devida por 

ADEMIR RODRIGUES – R$. 12.000,00 (doze mil reais) -, a qual ocorreu em 

período obstativo de eventual mora pela presença da exceção do contrato 

não cumprido, tornando defeso a exigência da multa de 20% (vinte por 

cento), conheço da objeção/exceção de pré-executividade e DECLARO 

SATISFEITA a obrigação de quantia certa objeto da lide de ADEMIR 

RODRIGUES e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução 

de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 

795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, contudo RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

para sancionar o excepto na forma disposta pelo CC/02, art. 940. Presente 

pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA, especificamente a 

entrega do cheque objeto da ação e n. 240, DETERMINO a intimação de 

HUGO MIRANDA FERREIRA para isso, quem deverá fazê-lo no prazo de 5 

(cinco) dias corridos, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão ou, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a imposição da 

multa/astreinte. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 
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ADEMIR RODRIGUES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ADÃO CÂNDIDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA 

EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que o devedor/executado 

ADEMIR RODRIGUES apresentou OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE com a alegação de adimplemento integral da 

obrigação objeto da lide e pedidos, entre outros, de extinção pelo 

adimplemento e condenação do credor/exequente pela exigência. Narra 

que fez o pagamento integral do débito e, por caraterizar a hipótese de 

obrigações bilaterais, não poderia a parte adversa, antes de cumprir a 

obrigação de entregar o cheque n. 240, exigir o adimplemento do ora 

excipiente em relação a quantia certa e, portanto, obstada a multa/sanção 

prevista no acordo/transação em importe equivalente a 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do acordo, resultando na hipótese de exceção do 

contrato não cumprido. A parte adversa HUGO MIRANDA FERREIRA 

apresentou alegação prejudicial de mérito de litispendência e coisa julgada 

e reforça que o excipiente não adimpliu a obrigação no prazo, incidindo a 

sanção. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de 

questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes 

à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às 

condições da ação executiva, desde que não demandem dilação 

probatória (exceção secundum eventus probationis) (STJ, REsp 

1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado 

em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). O excepto alegou questão prejudicial 

relacionada à litispendência e coisa julgada, ocorrente quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, ambas hipóteses que não se 

aplicam ao caso, uma vez que os embargos à execução distribuído sob o 

n. 1000431-27.2017.8.11.0038 foi extinto por sentença que reconheceu a 

inadequação do meio eleito, não sendo sequer analisado o mérito que 

apresenta agora o devedor/executado, ora excipiente. A litispendência é a 

repetição de ação em curso, contudo a anterior já foi julgada e não mais 

em processamento, fato que descaracteriza a alegação. A coisa julgada 

ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado, denominando-se coisa julgada material a autoridade que torna 

imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, 

contudo, como já mencionado, ocorreu a extinção dos embargos à 

execução por sentença em razão da inadequação do meio eleito e, 

portanto, as questões ora apresentadas não foram sequer analisadas 

pelo magistrado, sendo possível fazê-lo agora através da 

objeção/exceção de pré-executividade, porque alegado o adimplemento da 

obrigação e prescindível a dilação probatória. Presentes as condições e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. As partes acordaram que ADEMIR RODRIGUES pagaria 

para HUGO MIRANDA FERREIRA o valor de R$. 12.000,00 (doze mil reais) 

em 2 (duas) parcelas igual de R$. 6.000,00 (seis mil reais), com 

vencimentos em 10/4/2017 e 10/7/2017, assim como que HUGO MIRANDA 

FERREIRA entregaria cheque mencionado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Há demonstração de que o pagamento da segunda e última parcela se deu 

em 31/7/2017, ou seja, com atraso de 21 (vinte e um) dias, resultando, 

segundo o credor/exequente HUGO MIRANDA FERREIRA, na necessidade 

do adimplemento/pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do acordo, contudo o excipiente ADEMIR RODRIGUES alega que não 

estava em mora, pois aquele não adimpliu com a obrigação de fazer/dar o 
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título de crédito, ou seja, enquanto em mora com a obrigação relacionada à 

entrega do cheque não poderia o credor/exequente HUGO MIRANDA 

FERREIRA exigir a segunda parcela e, consequentemente, a multa 

acordada. O excepto HUGO MIRANDA FERREIRA, quando manifestou em 

contraditório, nada mencionou ou impugnou sobre a alegação de sua mora 

em relação a obrigação bilateral de entregar o cheque, o que torna 

incontroversa a afirmação do excipiente, ou seja, em mora quanto ao isso. 

Portanto, com base na teoria da exceção do contrato não cumprido e 

boa-fé objetiva das relações obrigacionais, não poderia exigir a parcela 

final ou multa, porque esse fato obsta a mora do devedor/executado 

ADEMIR RODRIGUES, quem pode exigir do credor não somente a quitação 

regular, mas a entrega do título para obstar a sua circulação. Ausente a 

prova de entrega do cheque no prazo de 5 (cinco) dias úteis pelo devedor 

dessa obrigação HUGO MIRANDA FERREIRA e porque não poderia exigir a 

obrigação de ADEMIR RODRIGUES enquanto não realizasse o cumprimento 

daquela sua, obstando a mora no pagamento da última parcela, a 

conclusão é de que o pagamento da segunda e última parcela de R$. 

6.000,00 (seis mil reais) em 31/7/2017 se deu de forma regular e suficiente 

para a extinção da obrigação de pagar quantia certa 

acordada/transacionada, sendo defeso a cobrança de multa por mora que 

não existia porque HUGO MIRANDA FERREIRA não cumpriu a sua 

assumida de forma bilateral, em atraso desde o decurso dos 5 (cinco) dias 

úteis. Diversamente, não acolho o pedido do excipiente de sancionamento 

do excepto, pois para se determinar a repetição do indébito em dobro deve 

estar comprovada a demanda por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas, assim como a má-fé, o abuso ou 

leviandade, como determina o CC/02, art. 940, o que não ocorreu, já que o 

excepto mencionou o recebimento da primeira parcela e o pagamento da 

segunda foi realizado após a distribuição/ajuizamento da ação em epígrafe 

- 14/7/2017 -, sendo a questão relacionada à multa de 20% (vinte por 

cento) divergente entre as partes e que não pode ser considerada como 

ter agido com má-fé, abuso ou leviandade. Isso posto, diante da 

demonstração de adimplemento integral da quantia certa devida por 

ADEMIR RODRIGUES – R$. 12.000,00 (doze mil reais) -, a qual ocorreu em 

período obstativo de eventual mora pela presença da exceção do contrato 

não cumprido, tornando defeso a exigência da multa de 20% (vinte por 

cento), conheço da objeção/exceção de pré-executividade e DECLARO 

SATISFEITA a obrigação de quantia certa objeto da lide de ADEMIR 

RODRIGUES e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução 

de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 

795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, contudo RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

para sancionar o excepto na forma disposta pelo CC/02, art. 940. Presente 

pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA, especificamente a 

entrega do cheque objeto da ação e n. 240, DETERMINO a intimação de 

HUGO MIRANDA FERREIRA para isso, quem deverá fazê-lo no prazo de 5 

(cinco) dias corridos, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão ou, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a imposição da 

multa/astreinte. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 12 de outubro de 2018 - 14:50:35. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-12.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010202-12.2014.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDA LUIZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora APARECIDA LUIZA DOS SANTOS e 

devedora ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

em que, após a garantia do juízo com o depósito da quantia controversa, 

esta apresentou IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IX, “b” – em que alega a ocorrência de excesso de 

execução, porque realizou o pagamento/adimplemento do valor da 

condenação atualizado e de forma voluntária em 8/11/2016 e no valor R$. 

7.740,25 (sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), 

não incidindo qualquer multa/sanção decorrente de decurso de 15 

(quinze) dias. A parte adversa apresentou manifestação em que afirma 

existir valor pendente e decorrente de honorários advocatícios fixados em 

15% (quinze por cento) do valor da condenação. A contadoria do juízo 

realizou os cálculos e concluiu pela integral quitação do débito objeto da 

ação, principal e honorários advocatícios – Id. Num. 9339293 -, com o qual 

concordou o devedor/executado e a parte credora, instada a manifestar, 

deixou o prazo transcorrer in albis. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte devedora/executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de excesso de execução, porque realizou 

o pagamento/adimplemento do valor da condenação atualizado e de forma 

voluntária em 8/11/2016 e no valor R$. 7.740,25 (sete mil, setecentos e 

quarenta reais e vinte e cinco centavos), não incidindo qualquer 

multa/sanção decorrente de decurso de 15 (quinze) dias, contudo a parte 

adversa apresentou manifestação em que afirma existir valor pendente e 

decorrente de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) 

do valor da condenação. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. A parte devedora/executada alega que realizou o 

pagamento/adimplemento integral do débito principal e honorários 

advocatícios de 15% (quinze por cento), fazendo de forma voluntária e 

antes da intimação, o que obstou qualquer incidência de multa/sanção 

resultando do decurso do prazo de 15 (quinze) dias de eventual intimação 

in albis, o que foi corroborado pela contadoria do juízo. A parte 

credora/exequente pleiteia flagrante excesso de execução e não 

conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório em demonstrar o 

contrário, sequer apresentando manifestação em relação aos cálculos da 

contadoria, resultando na conclusão de que o depositado em 8/11/2016 e 

no valor R$. 7.740,25 (sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco 

centavos) foi suficiente para a extinção da obrigação principal e 

honorários advocatícios. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) 

na IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de reconhecer o 

valor devido e a ser pago/adimplido pela devedora como sendo o de R$. 

7.740,25 (sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), 

depositado em 8/11/2016 e levantado em seu favor através de alvará 

judicial de levantamento, decotando/excluindo o excesso ainda constante 

na conta única, o qual deverá ser devolvido/restituído ao 

devedor/executado. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após a regular 
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intimação e decurso do prazo recursal in albis ou, ainda, na hipótese de 

renúncia expressa das partes quanto a esse, certifique e me volte 

concluso para a expedição dos alvarás de levantamento da forma 

pleiteada e, por fim, proferir sentença de extinção da ação pelo 

pagamento/adimplemento – CPC, art. 794, I/NCPC, art. 924, II -, razão pela 

qual deverá informar os dados bancários e pessoais necessários, caso 

ausentes. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018 - 18:44:55. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-12.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010202-12.2014.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDA LUIZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora APARECIDA LUIZA DOS SANTOS e 

devedora ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

em que, após a garantia do juízo com o depósito da quantia controversa, 

esta apresentou IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IX, “b” – em que alega a ocorrência de excesso de 

execução, porque realizou o pagamento/adimplemento do valor da 

condenação atualizado e de forma voluntária em 8/11/2016 e no valor R$. 

7.740,25 (sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), 

não incidindo qualquer multa/sanção decorrente de decurso de 15 

(quinze) dias. A parte adversa apresentou manifestação em que afirma 

existir valor pendente e decorrente de honorários advocatícios fixados em 

15% (quinze por cento) do valor da condenação. A contadoria do juízo 

realizou os cálculos e concluiu pela integral quitação do débito objeto da 

ação, principal e honorários advocatícios – Id. Num. 9339293 -, com o qual 

concordou o devedor/executado e a parte credora, instada a manifestar, 

deixou o prazo transcorrer in albis. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte devedora/executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de excesso de execução, porque realizou 

o pagamento/adimplemento do valor da condenação atualizado e de forma 

voluntária em 8/11/2016 e no valor R$. 7.740,25 (sete mil, setecentos e 

quarenta reais e vinte e cinco centavos), não incidindo qualquer 

multa/sanção decorrente de decurso de 15 (quinze) dias, contudo a parte 

adversa apresentou manifestação em que afirma existir valor pendente e 

decorrente de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) 

do valor da condenação. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. A parte devedora/executada alega que realizou o 

pagamento/adimplemento integral do débito principal e honorários 

advocatícios de 15% (quinze por cento), fazendo de forma voluntária e 

antes da intimação, o que obstou qualquer incidência de multa/sanção 

resultando do decurso do prazo de 15 (quinze) dias de eventual intimação 

in albis, o que foi corroborado pela contadoria do juízo. A parte 

credora/exequente pleiteia flagrante excesso de execução e não 

conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório em demonstrar o 

contrário, sequer apresentando manifestação em relação aos cálculos da 

contadoria, resultando na conclusão de que o depositado em 8/11/2016 e 

no valor R$. 7.740,25 (sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco 

centavos) foi suficiente para a extinção da obrigação principal e 

honorários advocatícios. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) 

na IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de reconhecer o 

valor devido e a ser pago/adimplido pela devedora como sendo o de R$. 

7.740,25 (sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), 

depositado em 8/11/2016 e levantado em seu favor através de alvará 

judicial de levantamento, decotando/excluindo o excesso ainda constante 

na conta única, o qual deverá ser devolvido/restituído ao 

devedor/executado. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após a regular 

intimação e decurso do prazo recursal in albis ou, ainda, na hipótese de 

renúncia expressa das partes quanto a esse, certifique e me volte 

concluso para a expedição dos alvarás de levantamento da forma 

pleiteada e, por fim, proferir sentença de extinção da ação pelo 

pagamento/adimplemento – CPC, art. 794, I/NCPC, art. 924, II -, razão pela 

qual deverá informar os dados bancários e pessoais necessários, caso 

ausentes. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018 - 18:44:55. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010058-72.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

KELLY REGINA TASCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (EXECUTADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (EXECUTADO)

GUILHERME CORREIA EVARISTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010058-72.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: KELLY REGINA TASCA 

EXECUTADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS, 

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA Visto e bem 

examinado, chamo o feito à ordem. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 - ajuizada por KELLY REGINA TASCA em desfavor de 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS e 

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA., cujo 

endereçamento, distribuição e processamento se deu através do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Araputanga-MT, sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que pese ter essa fundação a natureza de pessoa jurídica 

de direito público, instituída e parte integrante do Poder Executivo do 

Estado do Tocantins por meio das Leis n. 1.160/2000 e 2.425/2011. 

Portanto, deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública e sob o rito da Lei n. 12.153/2009, uma vez que dado à 

causa o valor de R$. 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais), cuja 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do 

critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos - e material – em que o art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 

elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que 

estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Assim, quando da 

distribuição da ação no início de 2013 deveria a parte requerente KELLY 

REGINA TASCA tê-lo feito perante do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, caso já instalada na Comarca de Araputanga-MT, ou, 

diversamente e na hipótese de instalação desse pendente, protocolar o 

pedido direcionado à Vara da Fazenda Pública, que na Comarca de 

Araputanga é a Vara Única. O fato dos magistrados que me antecederam 

não terem verificado essas questões quando decidiram no processo em 

epígrafe não obsta a que o subscrevente o faça agora, pois a 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício, uma vez que essa, 

diferentemente da relativa, não se prorroga se a parte ré não alegar em 

exceção ou preliminar de contestação. Nesses termos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DO JUÍZO PROLATOR – DEMONSTRADO NOS AUTOS INTERESSE DA 
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FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA 

CASSADA - REMESSA DO AUTOS PARA PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO POR UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO - RECURSO PROVIDO. Tendo o Município manifestado interesse 

no litigio sob alegação de que a área em parte lhe pertence, deve o 

processo ser remetido para processamento e julgamento por uma das 

Varas da Fazenda Pública”. (Ap 112404/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) Há ainda a questão peculiar de 

que cabível por esse julgador o conhecimento da inadmissibilidade do 

processamento perante o Juizado Especial Cível de ofício e a consequente 

extinção do processo sem apreciação do mérito, em que pese pretérita 

determinação em sentido contrário por magistrado que me antecedeu e 

omissão da requerida na sua contestação quanto à prejudicial de mérito, 

pois não pode a pessoa jurídica de direito público ser demandada nos 

Juizados Especiais Cíveis, porque não se enquadra na permissão legal da 

Lei n. 9.099/1995, art. 3º, § 2º, e, portanto, a parte poderá renovar a ação 

no juízo adequado. “Art. 3º (...) § 2º Ficam excluídas da competência do 

Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de 

interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de 

trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de 

cunho patrimonial”. Há a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos da Lei n. 9.099/1995, sendo 

prescindível nos processos do Juizado Especial Cível a prévia intimação 

pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a regra especial da 

Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Nesses termos: “SINDICATO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por 

ser pessoa jurídica, mas não se enquadrar na exceção legal atinente à 

microempresa, não pode demandar no Juizado Especial. Inteligência do art. 

8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Extinção do processo sem julgamento do 

mérito, de ofício. Unânime. (Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Julgado em 09/06/2011)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 

RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 )  “ R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º . : 

1001942-11.2016.8.11.0001Origem:Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Cuiabá Recorrente(s):Sandro Marcos de Freitas representado por sua 

genitora na função de curadoraRecorrido(s):Estado de Mato Grosso e 

ENERGISAJuiz Relator:Marcelo Sebastião Prado de MoraesData do 

Julgamento:06/11/2017 E M E N T ARECURSO INOMINADO – JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POLO ATIVO INCAPAZ 

REPRESENTADO POR SUA CURADORA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO 

DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A ANALISAR A MATÉRIA 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI 9099/95 C/C 27 DA LEI 12.153/09 – 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Observada a existência de interesse de pessoa 

incapaz no polo ativo, passa-se a violar a disposição do artigo 8º da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09, existindo a incompetência absoluta do 

processamento e trâmite da demanda perante os Juizados Especiais, 

podendo e devendo ser feito o reconhecimento da incompetência de ofício 

pelo Magistrado, moldes do artigo 51, IV da Lei 9099/95.RECONHECIMENTO 

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO – FEITO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. (MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, diante da incompetência absoluta 

em razão da pessoa (ratione persona) e inadequação do processamento 

utilizado à pessoa jurídica de direito pública no polo passivo da ação – 

error in procedendo -, DECLARO a NULIDADE de todas as decisões 

proferidas após a distribuição, inclusive da sentença de mérito exarada 

por quem me antecedeu, bem como REVOGO A DECISÃO que deferiu a 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA e EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 3º, § 2º c/c art. 51, II e § 1º; CPC, art. 267, 

IV/NCPC, art. 485, IV. Consequentemente, eventual penhora/arresto 

efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário à devolução de dinheiro 

através do sistema SisconDJ, motivo pelo qual deve, a parte que teve 

quantias contritas/penhoradas, apresentar os dados cadastrais/pessoais 

e bancários necessários para isso, caso ainda não o tenha feito. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018 

- 20:48:49. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010058-72.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

KELLY REGINA TASCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (EXECUTADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (EXECUTADO)

GUILHERME CORREIA EVARISTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010058-72.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: KELLY REGINA TASCA 

EXECUTADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS, 

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA Visto e bem 

examinado, chamo o feito à ordem. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 - ajuizada por KELLY REGINA TASCA em desfavor de 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS e 

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA., cujo 

endereçamento, distribuição e processamento se deu através do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Araputanga-MT, sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que pese ter essa fundação a natureza de pessoa jurídica 

de direito público, instituída e parte integrante do Poder Executivo do 

Estado do Tocantins por meio das Leis n. 1.160/2000 e 2.425/2011. 

Portanto, deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública e sob o rito da Lei n. 12.153/2009, uma vez que dado à 

causa o valor de R$. 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais), cuja 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do 

critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos - e material – em que o art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 

elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que 

estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Assim, quando da 

distribuição da ação no início de 2013 deveria a parte requerente KELLY 

REGINA TASCA tê-lo feito perante do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, caso já instalada na Comarca de Araputanga-MT, ou, 

diversamente e na hipótese de instalação desse pendente, protocolar o 

pedido direcionado à Vara da Fazenda Pública, que na Comarca de 

Araputanga é a Vara Única. O fato dos magistrados que me antecederam 

não terem verificado essas questões quando decidiram no processo em 

epígrafe não obsta a que o subscrevente o faça agora, pois a 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício, uma vez que essa, 

diferentemente da relativa, não se prorroga se a parte ré não alegar em 

exceção ou preliminar de contestação. Nesses termos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DO JUÍZO PROLATOR – DEMONSTRADO NOS AUTOS INTERESSE DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA 

CASSADA - REMESSA DO AUTOS PARA PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO POR UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO - RECURSO PROVIDO. Tendo o Município manifestado interesse 

no litigio sob alegação de que a área em parte lhe pertence, deve o 

processo ser remetido para processamento e julgamento por uma das 

Varas da Fazenda Pública”. (Ap 112404/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) Há ainda a questão peculiar de 

que cabível por esse julgador o conhecimento da inadmissibilidade do 

processamento perante o Juizado Especial Cível de ofício e a consequente 

extinção do processo sem apreciação do mérito, em que pese pretérita 

determinação em sentido contrário por magistrado que me antecedeu e 

omissão da requerida na sua contestação quanto à prejudicial de mérito, 

pois não pode a pessoa jurídica de direito público ser demandada nos 
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Juizados Especiais Cíveis, porque não se enquadra na permissão legal da 

Lei n. 9.099/1995, art. 3º, § 2º, e, portanto, a parte poderá renovar a ação 

no juízo adequado. “Art. 3º (...) § 2º Ficam excluídas da competência do 

Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de 

interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de 

trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de 

cunho patrimonial”. Há a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos da Lei n. 9.099/1995, sendo 

prescindível nos processos do Juizado Especial Cível a prévia intimação 

pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a regra especial da 

Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Nesses termos: “SINDICATO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por 

ser pessoa jurídica, mas não se enquadrar na exceção legal atinente à 

microempresa, não pode demandar no Juizado Especial. Inteligência do art. 

8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Extinção do processo sem julgamento do 

mérito, de ofício. Unânime. (Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Julgado em 09/06/2011)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 

RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 )  “ R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º . : 

1001942-11.2016.8.11.0001Origem:Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Cuiabá Recorrente(s):Sandro Marcos de Freitas representado por sua 

genitora na função de curadoraRecorrido(s):Estado de Mato Grosso e 

ENERGISAJuiz Relator:Marcelo Sebastião Prado de MoraesData do 

Julgamento:06/11/2017 E M E N T ARECURSO INOMINADO – JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POLO ATIVO INCAPAZ 

REPRESENTADO POR SUA CURADORA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO 

DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A ANALISAR A MATÉRIA 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI 9099/95 C/C 27 DA LEI 12.153/09 – 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Observada a existência de interesse de pessoa 

incapaz no polo ativo, passa-se a violar a disposição do artigo 8º da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09, existindo a incompetência absoluta do 

processamento e trâmite da demanda perante os Juizados Especiais, 

podendo e devendo ser feito o reconhecimento da incompetência de ofício 

pelo Magistrado, moldes do artigo 51, IV da Lei 9099/95.RECONHECIMENTO 

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO – FEITO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. (MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, diante da incompetência absoluta 

em razão da pessoa (ratione persona) e inadequação do processamento 

utilizado à pessoa jurídica de direito pública no polo passivo da ação – 

error in procedendo -, DECLARO a NULIDADE de todas as decisões 

proferidas após a distribuição, inclusive da sentença de mérito exarada 

por quem me antecedeu, bem como REVOGO A DECISÃO que deferiu a 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA e EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 3º, § 2º c/c art. 51, II e § 1º; CPC, art. 267, 

IV/NCPC, art. 485, IV. Consequentemente, eventual penhora/arresto 

efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário à devolução de dinheiro 

através do sistema SisconDJ, motivo pelo qual deve, a parte que teve 

quantias contritas/penhoradas, apresentar os dados cadastrais/pessoais 

e bancários necessários para isso, caso ainda não o tenha feito. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018 

- 20:48:49. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000258-66.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

G. S. FOTOGRAFIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

JAQUISON CORREA DE CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000258-66.2018.8.11.0038 REQUERENTE: G. S. FOTOGRAFIAS LTDA - 

ME REQUERIDO: ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes G. S. 

FOTOGRAFIAS LTDA - ME e ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA , em que, 

entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte sejam 

bloqueados bens deste, contudo não fez as juntada dos atos constitutivos 

da pessoa jurídica reclamante, necessário para analisar a regularidade do 

instrumento de mandato, e ausente a prova de que efetivamente pode 

figurar como parte perante os Juizados Especiais Cíveis - pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte - Lei n. 9.099/95, art. 8º, § 1º. Isso posto, 

DETERMINO a intimação da parte autora/reclamante, através do(a) 

advogado e via DJe, para que EMENDE/COMPLETE a exordial no prazo de 

15 (quinze) dias e regularize as questões relacionadas a sua constituição 

e enquadramento, sob pena de extinção - Lei n. 9.099/95, art. 51, IV. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018 - 

22:09:34. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000258-66.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

G. S. FOTOGRAFIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

JAQUISON CORREA DE CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000258-66.2018.8.11.0038 REQUERENTE: G. S. FOTOGRAFIAS LTDA - 

ME REQUERIDO: ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes G. S. 

FOTOGRAFIAS LTDA - ME e ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA , em que, 

entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte sejam 

bloqueados bens deste, contudo não fez as juntada dos atos constitutivos 

da pessoa jurídica reclamante, necessário para analisar a regularidade do 

instrumento de mandato, e ausente a prova de que efetivamente pode 

figurar como parte perante os Juizados Especiais Cíveis - pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte - Lei n. 9.099/95, art. 8º, § 1º. Isso posto, 

DETERMINO a intimação da parte autora/reclamante, através do(a) 

advogado e via DJe, para que EMENDE/COMPLETE a exordial no prazo de 

15 (quinze) dias e regularize as questões relacionadas a sua constituição 

e enquadramento, sob pena de extinção - Lei n. 9.099/95, art. 51, IV. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018 - 

22:09:34. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-14.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

JOILSON CIRINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000158-14.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JOILSON CIRINO DE 
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OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

ESTADO DE SÃO PAULO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA, ajuizada por JOILSON CIRINO DE OLIVEIRA e em desfavor 

do ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, cuja competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério econômico – 

ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e 

material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações 

vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – 

Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º - em que requer in limine e inaudita altera 

parte seja DETERMINADO a suspensão de multas/infrações de trânsito, de 

pontos na carteira nacional de habilitação - CNH e das 

cobranças/exigências dessas. Aduz a parte autora ser possuidora de um 

veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano/modelo 2013/2013, placa OBR 3860, 

cor branco, da cidade de Araputanga-MT, contudo, ao consultar ao site do 

Detran-MT para impressão das guias de pagamento de taxas anuais 

obrigatórias foi surpreendido com 2 (duas) multas em aberto, sendo uma 

em São Paulo-SP, aplicada no dia 23/3/2016, às 23h23min, e outra no Rio 

de Janeiro-RJ, relacionada ao dia 13/5/2016, às 13h52min, locais esses 

que afirma nunca viajou e, portanto, entrou com defesa administrativa e 

foram cancelados os débitos e pontos da CNH. Ocorre que em 2017 foi 

surpreendido com situação idêntica, cuja multa decorrente de infração de 

trânsito foi aplicada em 13/7/2017, às 17h25min, na cidade de 

Caraguatatuba-SP, local onde o requerente afirma nunca ter ido. Esclarece 

que em uma das multas foi tirada uma foto do veículo e seria possível 

perceber se tratar de um veículo diverso com placa similar – Palio, branco, 

placa QBR 3860 – , cuja consulta aos sistemas do Detran-SP foi verificado 

existir outras 11 multas em aberto. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico - ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, 

art. 2º, § 4º. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no 

encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 

há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para 

uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. Em relação às provas e documentos a serem juntados pela 

parte requerida, há previsão na Lei n. 12.153/2009, art. 9º, de que a 

“entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa”. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada 

pelo fato da parte reclamada afirmar que nunca esteve nos locais das 

multas/infrações de trânsito recebidas nos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, juntar documento que aparentemente afastam a responsabilidade 

e vinculação do requerente à ilicitude administrativa, assim como informou 

que não ser a primeira vez que isso ocorre, pois sanou anteriormente de 

forma administrativa e diretamente sem a intervenção do Poder Judiciário. 

Contudo, AUSENTE o periculum in mora, uma vez que não há perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da 

parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura, quem já 

reconheceu anteriormente e sem a intervenção do Poder Judiciário a 

irregularidade da infração de trânsito, inexistindo, portanto, comprovada 

resistência. A parte reclamada relatou já ter passado por isso em 2016, 

sanada através de requerimento administrativo, ou seja, resolveu a lide 

sem maiores problemas sem a intervenção do Poder Judiciário, contudo 

não esclareceu ter usado esse procedimento em relação às infrações de 

trânsito objeto da ação e eventual negativa de sanatória pelas requeridas. 

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar NÃO subsistem pela falta de demonstração dos resultados 

negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a 

cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de 

conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual 

instrução/cognição exauriente. Com essas razões e porque ausentes os 

requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. O Enunciado 

n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 

-, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 16 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 55/2018-DF - FIXA a Escala de Plantão Judiciário do Juiz 

Designado da Vara Única da Comarca de Arenápolis - MT, no mês de 

Novembro/2018, nos finais de semana, recesso forense, feriados e fora 

do expediente normal.

* A Portaria nº 55/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 3970-54.2017.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILISE COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIZETH DE FATIMA FERNANDES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno 

direito, o título executivo judicial em demérito dos requeridos, na quantia R$ 
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29.929,07 (vinte e nove mil novecentos vinte e nove reais sete centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação. Após o decurso do prazo recursal, INTIME-SE a 

parte autora para encartar aos autos planilha de débito atualizada.Em 

seguida, CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o 

valor da dívida, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento).Não havendo pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avalição (art. 523, §3º, CPC), intimando-se o autor 

a depositar custas, se houver.Por fim, considerando que, nesta data, 

houve a declaração de constituição em título executivo judicial, proceda-se 

a conversão da classe processual no Sistema Apolo para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT,INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 1362-59.2012.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVMS, EKMdS, Antonio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzeli Morais de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio do seu patrono legalmente constituído para 

comparecer nesta secretaria judicial e retirar o Alvará de levantamento 

devidamente expedido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72103 Nr: 3605-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativa Locação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

as em epígrafe, em que na guia das custas e despesas processuais 

recolhida pela parte autora consta numero de processo do PJe – certidão 

retro.

 2. Como é de trivial sabença, o recolhimento das custas e despesas é 

vinculado ao processo, não sendo permitido seu reaproveitamento em 

outra demanda. Todavia, a Instrução Normativa SCA n. 02/2011 do 

Tribunal de Justiça deste Estado, permite a restituição de valores de 

Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e Diligência de Oficial de Justiça, 

recolhida indevidamente, para tanto, tal pedido deve ser direcionado ao 

Juiz Diretor do Foro, até o arquivamento dos autos.

3. Isso posto, INTIME-SE a parte autora através de seu Causídico para que 

recolha as custas e despesas processuais no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

4. Calha dizer que, caso o autor pretenda reaver o valor recolhido 

erroneamente, deverá observar o procedimento disposto na Instrução 

Normativa SCA n. 02/2011.

5. Proceda a Serventia com o desentranhamento dos documentos 

anexados as pág. 35/36.

6. Recolhida as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o 

valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.

7. Diversamente, certifique-se e tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43754 Nr: 1963-31.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Ariane Gomes Pavezi - OAB:MT0014305O, Bianca 

Reis Carmona - OAB:MT0015156O, Jose Antonio Saldanha Pompeu 

Cardoso - OAB:21046/0, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 

487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, CUJA 

EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado 

devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com 

as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov .  n º  42 /2008 /CGJ/MT. INTIMEM-SE.  CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17157 Nr: 767-02.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anacleto Assis Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Elias Bernardo Souza - OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 ...6. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da 

digitalização/virtualização do processo e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58202 Nr: 1230-26.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido liminar (art. 275 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Eusa Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o requerido a 

conceder a requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, cuja renda mensal inicial será calculada de acordo com o 

disposto no art. 29 da Lei 8.213/91, sendo devida a partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 10.12.2013, respeitada a prescrição 

quinquenal.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 
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URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente o benefício de prestação 

continuada (aposentadoria por invalidez), devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. [...] DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 2363-06.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

II. Em seguida, oportunize-se o parecer Ministerial.

III. Após, tornem-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50492 Nr: 2067-52.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werlane Dalfior da Silva, José Marcos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549/O

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial e CONFIRMO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA concedida liminarmente, para condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - a obrigação de 

fornecerem a JOSÉ MARCOS DA SILVA o procedimento cirúrgico 

consistente em Angioplastia Coronariana e exames médicos solicitados, 

na forma prescrita pelo médico, no prazo de 30 dias corridos da intimação, 

se caso já não tenha feito, sob pena de bloqueio e sequestro de valores 

ou qualquer outra medida idônea para o implemento do direito (art. 301, 

CPC). Nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 4º, 

parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da CNGC, o ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS são isentos do pagamento 

de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda. In casu, denota-se não 

houve adiantamento das custas, conforme dispõe o art. 18, da Lei nº 

7.347/85 (que disciplina a ação civil pública).Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte, art. 1.006 da CNGC.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66903 Nr: 1006-54.2018.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jilmara Lima Viveiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu Patrono para, no prazo de 10 

(dez) dias, colacionar nos autos as certidões negativas de débitos 

referente aos tributos federais, estaduais e municipais em nome do 

falecido, bem como a anuência dos demais herdeiros, filhos do casal, com 

firma reconhecida em cartório.

 II. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 3673-13.2018.811.0026

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYKEL QUINTEIRO DUARTE 

AMORIM - OAB:21538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )Assim, não havendo elementos suficientes aptos a fundamentar a 

urgência perquirida, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. 3. Em 

consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca para designar e realizar 

audiência de conciliação/mediação, nos moldes do regramento expresso 

da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO 

do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60260 Nr: 2493-93.2017.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Abigail Oliveira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender dso Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WENDER DSO SANTOS, Filiação: 

Qualificação Não Informada, brasileiro(a), Telefone 65 99684 7305. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, 

nos termos do art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às 

fls. 14/15, mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo 

de 6 (seis) meses a partir do deferimento da medida, salvo se a 

requerente manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de 

novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas 

ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 

da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se 

cópia da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal (is) 

eventualmente em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.P.R.I.Cumpra-se.Arenápolis/MT, 

23 de dezembro de 2017.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO DE ARAÚJO 

BALIEIRO, digitei.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 531 de 734



Arenápolis, 11 de outubro de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56526 Nr: 152-94.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microservice Tecnologia Digital da Amazônia 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do agravo de instrumento, mantenho a decisão retro pelos seus 

próprios fundamentos.

2. INTIME-SE o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do pedido de cancelamento da audiência de conciliação (pág. 

232/233).

3. Havendo concordância, DETERMINO o cancelamento da solenidade 

agendada para o dia 09.11.2018 (pág. 210).

4. Em seguida, ultime-se o cumprimento da decisão de ref.: 22.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50888 Nr: 172-22.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR 

- OAB:11129-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdãos exarados pelos 

Desembargadores/Ministros do E. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 

e Superior Tribunal de Justiça.

 II. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE os 

autos com as cautelas e baixas necessárias, sem prejuízo do seu 

desarquivamento a pedido da parte (art. 523, CPC).

IV. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52329 Nr: 771-58.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem em relação ao laudo pericial anexado a ref. 77.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51594 Nr: 492-72.2016.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido retro, eis que o demandante não demonstrou ter 

esgotado todos os meios disponíveis para a localização da parte contrária. 

Ademais, analisando detidamente os autos, constata-se que o requerente 

apenas alegou não ter encontrado o endereço do requerido, sem, 

contudo, fornecer qualquer elemento probatório a tanto.

 2. Ainda, extrai-se da certidão do Sr. Meirinho que proceder com a busca 

e apreensão do veículo e a citação do requerido por insuficiência de 

endereço – pág. 49 -, tal ocorrência não condiz que o requerido esta em 

lugar desconhecido.

3. Portanto, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar nos autos o endereço completo/correto do requerido ou 

manifestar-se quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 4. Aportando nos autos autora endereço, EXPEÇA-SE o mandado de 

busca e apreensão, e citação.

5. Diversamente, certifique-se e tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47159 Nr: 347-50.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edson Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 (...)II - Daí por que inexistentes qualquer das hipóteses que caracterizam 

a absolvição sumária (art. 397, do CPP), REJEITO a preliminar invocada na 

resposta à acusação pela defesa técnica, mantenho o recebimento da 

denúncia e dou prosseguimento ao feito com designação de audiência 

instrutória.III - DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 12 

(DOZE) DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16H30MIN.IV - INTIMEM-SE e/ou 

R E Q U I S I T E - S E  o ( s )  r é u ( s ) ,  a ( s )  v í t i m a ( s )  e  a ( s ) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.Em se tratando de vítima(s), testemunha(s)/informante(s) e/ou 

réu(s) residentes fora desta Comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para 

oitiva/interrogatório no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as 

peças necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 

(trinta) dias. Expedida a missiva, COMUNIQUE-SE a defesa para que, 

querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato 

(Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”).Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

INTIME-SE a parte interessada na inquirição para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, indique o endereço completo e atualizado ou a substitua, 

desde já, assentado que o silêncio será interpretado como desistência 

tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e a defesa técnica.Intime-se e se cumpra, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45070 Nr: 954-97.2014.811.0026

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rosalina Ferreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK SILVA INOZ 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT, Kalynca Silva Ines de Almeida - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Requerido, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Demandante/Apelado, a 

fim de que, caso queira, no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso já interposto pelo autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19316 Nr: 1209-31.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Santo Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monet Concessionária de Veículos e Peças 

Ltda, Peugeot Citröen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleverson Capuano de 

Oliveira - OAB:5914-B/MT, Deirdre Araújo Serra Fernandes - 

OAB:12463/MS, Gustado Feitosa Beltrão - OAB:12.491/MS, Itelvino 

Hoffman - OAB:3441/MT, Marcelo Ambrósio Cinbtra - 

OAB:8.934/MT, Natália Feitosa Beltrão - OAB:13355/MS, Sílvia da 

Graça Gonçalves Costa - OAB:116.052/SP, Thiago Machado Grilo - 

OAB:12.212/MS, Urbano Vitalino de Melo Neto - OAB:17.700/PE

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19316 Nr: 1209-31.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Santo Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monet Concessionária de Veículos e Peças 

Ltda, Peugeot Citröen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleverson Capuano de 

Oliveira - OAB:5914-B/MT, Deirdre Araújo Serra Fernandes - 

OAB:12463/MS, Gustado Feitosa Beltrão - OAB:12.491/MS, Itelvino 

Hoffman - OAB:3441/MT, Marcelo Ambrósio Cinbtra - 

OAB:8.934/MT, Natália Feitosa Beltrão - OAB:13355/MS, Sílvia da 

Graça Gonçalves Costa - OAB:116.052/SP, Thiago Machado Grilo - 

OAB:12.212/MS, Urbano Vitalino de Melo Neto - OAB:17.700/PE

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 2995-95.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T R locadora de Veículos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Vander Teixeira da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, 

para proceder a juntada da Guia de recolhimento de diligência ao Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 1222-15.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA LEMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) 

no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, 

com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) 

fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em 

tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a 

prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ, CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado 

devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com 

as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44872 Nr: 794-72.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olíria Santiago Sembay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...4. Portanto, considerando que não há nos autos o indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE a parte 

autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que dê 

entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, colacionando aos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO 

OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.6. 

Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).7. Sem prejuízo, apense estes 

autos ao processo de código 42856.8. Diversamente, decorrido o prazo 

do item 5 sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 533 de 734



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42327 Nr: 317-83.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Linda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. (...) 

CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 28 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 13H30MIN 

apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do 

CPC.Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe o EXTRATO do CNIS da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o 

que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos, sob pena de incorrer no crime de desobediência judicial.Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41380 Nr: 1548-82.2012.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanet Neves de Souza Di Domênico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41380

Vistos.

Diante da rejeição da exceção de incompetência em apenso, determino o 

prosseguimento do presente feito, devendo ser cumprida a decisão de fls. 

42/44.

Determino, ainda, que sejam trasladadas a este feito a decisão de rejeição 

da exceção de incompetência (cód. 41529) e da sentença da ação 

revisional de contrato (cód. 44451).

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41529 Nr: 1738-45.2012.811.0026

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanet Neves de Souza Di Domênico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:MT/15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A

 (...).Posto isso, Julgo manifestamente improcedente a exceção de 

incompetência.Nesta oportunidade, revogada fica a determinação de 

suspensão da reintegração de posse, devendo a mesma, incontinenti, ter 

o seu curso normal.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, porquanto incidente processual.Decorrido o prazo recursal, 

o que deverá ser certificado, ARQUIVE-SE imediatamente o presente feito, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Traslade-se cópias da 

presente decisão os autos em apenso.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52446 Nr: 844-30.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES NARDONI DA SILVA ME 

(JETMOBILE MONOGRAFIAS E RECARGAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE o possível decurso de prazo para o executado opor 

Embargos a Execução.

2. Diante da certidão retro, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto aos 

rumos da execução.

3. Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição, caso não 

tenha feito.

4. Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60044 Nr: 2371-80.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAUTILHO BARBOSA RIBEIRO NETO, Andressa Zagnoli 

Riberito Barbosa Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A COMERCIO DE MARAVALHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/O, Maria Nathaly Velasco S. Marques - OAB:23959/0 MT

 VISTOS.

 1. Diante da contestação apresentada, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugna-la.

2. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

3. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 40383 Nr: 191-67.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão do Sr. Meirinho notificando o falecimento da parte 

autora (pág. 111) e considerando que este juízo não obteve êxito em 

localizar no Sistema CEI/ANOREG-MT a certidão de óbito, INTIME-SE o 

Advogado da requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar nos 

autos a certidão de óbito da autora, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 2. Após, conclusos.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-21.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010165-21.2014.8.11.0026 Valor da causa: 

$25,000.00 POLO ATIVO: Nome: ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA 

Endereço: Rua ANTONIO PETRONIO PORTELA, S/N, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: Rua 

CANDIDO MARIANO, 122, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da 

petição do ID 6537855, sob pena de concordância. ARENÁPOLIS, 16 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-62.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNELY PATRICIO KESTRING (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000250-62.2017.8.11.0026 Valor da causa: $10,600.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAYNELY PATRICIO 

KESTRING Endereço: Rua Glicério Martins Pinto, SN, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: LOJAS 

RIACHUELO SA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 4109, - DE 

1632/1633 AO FIM, ÁGUA VERDE, CURITIBA - PR - CEP: 80610-010 

Senhor(a): REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 06/12/2018 Hora: 08:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-62.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNELY PATRICIO KESTRING (REQUERENTE)
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SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000250-62.2017.8.11.0026 Valor da causa: $10,600.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAYNELY PATRICIO 

KESTRING Endereço: Rua Glicério Martins Pinto, SN, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: LOJAS 

RIACHUELO SA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 4109, - DE 

1632/1633 AO FIM, ÁGUA VERDE, CURITIBA - PR - CEP: 80610-010 

Senhor(a): RAYNELY PATRICIO KESTRING A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/12/2018 Hora: 08:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CLARO GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010290-18.2016.8.11.0026 Valor da causa: $1,782.40 

ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOTA PROMISSÓRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: R. J. 

SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: Avenida Prefeito Caio, 177-E, 

Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AUREO CLARO GOMES Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 251, VILA 

NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): R. J. SILVESTRE 

CALCADOS - ME A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA 

acompanhada de seu patrono, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 05/12/2018 Hora: 10:00 

ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GOMES HENRIQUE (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000120-38.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: JOSIANE GOMES HENRIQUE Endereço: 

Bela Vista, S/N, casa, Rua Presidente Costa e Silva, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: Por determinação da MMª. Juíza de Direito, e com fulcro 

ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o requerido, na pessoa de seu 

patrono, para, querendo, no prazo de 48 (horas), manifeste acerca da 

decisão de deferimento do pedido de levantamento de alvará 

ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-44.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

LINDEMAR ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

WILSON DE MORAES CAJANGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010017-44.2013.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,018.73 POLO ATIVO: Nome: LINDEMAR ALVES DA COSTA Endereço: 

Chácara NOSSA SENHORA APARECIDA, LOTE 04, ASSENTAMENTO VILA 

NOVA, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 Nome: 

WILSON DE MORAES CAJANGO Endereço: Estrada SAO MATHEUS, KM 

03, ZONA RURAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, FRENTE AO MERCADO PAO 

DE MEL, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar acerca da petição constante no Id 6529844, sob pena de 

concordância. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010182-28.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

SILVANI DE PAULA TAVARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR RODRIGUES REZENDE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010182-28.2012.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,080.00 POLO ATIVO: Nome: SILVANI DE PAULA TAVARES Endereço: 

Rua DEP. MURILO DOMINGOS, 220, CASA, SANTO AFONSO - MT - CEP: 

78425-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDEMAR RODRIGUES REZENDE 

Endereço: Rua Frederico Josetti, s/nº, SANTO AFONSO - MT - CEP: 

78425-000 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-46.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL FRANCISCO PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000264-46.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: MANOEL FRANCISCO PEREIRA MENDES 

Endereço: RUA DAS CAMELIAS, 486, INDEFINIDO, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 
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MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-46.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL FRANCISCO PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000264-46.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: MANOEL FRANCISCO PEREIRA MENDES 

Endereço: RUA DAS CAMELIAS, 486, INDEFINIDO, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000269-68.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$18,740.00 POLO ATIVO: Nome: SAMARA SILVA CASTRO Endereço: Rua 

Messias C Barbosa, s/n, Indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000269-68.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$18,740.00 POLO ATIVO: Nome: SAMARA SILVA CASTRO Endereço: Rua 

Messias C Barbosa, s/n, Indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-61.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVANIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000263-61.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: CLEIDIVANIA GOMES DA SILVA 

Endereço: RUA DAS CAMELIAS, 50, BOA ESPERANÇA, DENISE - MT - 

CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-61.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVANIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000263-61.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: CLEIDIVANIA GOMES DA SILVA 

Endereço: RUA DAS CAMELIAS, 50, BOA ESPERANÇA, DENISE - MT - 

CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 
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recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 16 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60808 Nr: 1006-33.2016.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZE CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO COELHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Denize Cordeiro da 

Silva em face de Getúlio Coelho de Melo.

 No curso do processo, as partes celebraram acordo.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 Promova-se o levantamento de eventual penhora ou restrição realizada.

Custas remanescentes pela parte executada. Honorários advocatícios na 

forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63263 Nr: 2813-88.2016.811.0088

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

JONAS ALMEIDA DA SILVA e ORNI SILVA, ambos devidamente 

qualificados na inicial, ingressaram com a presente Ação de Conversão de 

Separação Judicial em Divórcio.

A princípio, defiro o pedido de conversão da presente Ação de Conversão 

de Separação Judicial em Divórcio Consensual.

Aduzem os requerentes, em síntese, que convolaram núpcias em 

04/04/2007, sob o regime da comunhão parcial de bens.

O casal não teve filhos.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, ORMI SILVA.

Quanto à partilha de bens, as partes informaram que não há bens a 

partilhar.

Acostados à inicial vieram documentos digitalizados.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que 

alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, 

tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação 

de fato do casal, para a decretação do divórcio.

Os requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento.

Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das partes.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de 

JONAS ALMEIDA DA SILVA e ORMI SILVA. E em consequência, julgo 

extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

 A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, ORMI SILVA.

Tendo em vista que o autor recolheu as custas processuais, deixo de 

analisar o pedido da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79017 Nr: 4133-08.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 Intimo o advogado de defesa para que apresente procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 1003-83.2013.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORI DA LUZ BRECHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br , a fim de dar cumprimento no mandado de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79017 Nr: 4133-08.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 Designo a data de 14 de dezembro de 2018, às 13h30min, para a 

audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as 

testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, 

sendo que o denunciado será interrogado ao término da instrução, depois 

de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo 

Diploma Legal, para que lhe seja possibilitada o efetivo exercício de 

autodefesa.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem 

como o defensor dativo.Ciência ao Ministério Público.Desde já, determino a 

expedição de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54844 Nr: 1406-18.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TESSALONICO RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.CONDENO o exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do 

Código de Processo Civil.Inexistindo defensoria pública nesta Comarca e 

considerando os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a 

citação por edital do executado, este Juízo nomeou curador especial para 

patrocinar sua defesa. Embora tenha o advogado a obrigação de prestar 

assistência, ônus que lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu 

Estatuto, não se pode negar que quando o profissional presta serviço 

como defensor dativo ou curador especial, por força de designação 

judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração pelo efetivo 

exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em favor do Estado, 

que por força de preceito constitucional, tem a obrigação precípua de 

prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, arbitro os 

honorários ao curador especial do executado, Dr. Marko Adriano Krefta, 

em 4 (quatro) URH, a serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, 

valor este que encontra consonância com a tabela de honorários da 

Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que faço com base no 

artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, 

da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a 

Turma).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquive-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77491 Nr: 3108-57.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAN RAFAEL SEMENTES E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA CONCEIÇÃO VICARIO CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIMAR JOSE TURRA - 

OAB:17305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 1805-76.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APARECIDO DE LIMA & CIA LTDA, ANGELO 

APARECIDO DE LIMA, SONIA MARIA BEZERRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição de ref.33, intime-se o requerente para que 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57483 Nr: 934-80.2015.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMESON PONTES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANE DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA MAXIR 

PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANE DA SILVA SOARES, natural de 

Fortuna-MA, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇATrata-se de ação de divórcio intentada por 

Hemerson Pontes Soares em face de Leane da Silva Soares. Alega a 

parte autora que casou-se com a requerida em 27 de abril de 2007, sob o 

regime de comunhão parcial de bens. Explica que o matrimônio perdurou 

por pouco mais de um ano e que, neste ínterim, o casal não adquiriu bens. 

Segue afirmando que não tiveram filhos. Aduz que estão separados de 

fato há mais de 7 anos e que não tem mais qualquer contato ou notícia da 

requerida. Pede a procedência da ação. Juntou a certidão de casamento. 

Citada por edital, a requerida apresentou contestação por curador 

especial.O autor impugnou a contestação. Manifestação do Ministério 

Público, requerendo a procedência da demanda.É o relatório, fundamento 

e DECIDO.Trata-se de ação de divórcio direto litigioso, em que a requerida 

foi citada por edital, sendo-lhe nomeada curadora especial.No caso, diante 

do novo regramento constitucional ao divórcio (EC n. 66/10), não há mais a 

necessidade da produção de prova testemunhal para atestar a separação 

de fato do casal por mais de dois anos, tratando-se de empecilho 

superado no nosso ordenamento jurídico.O autor apresentou, com a inicial, 

a certidão de casamento das partes. Percebendo remota a possibilidade 

de reconciliação do casal e desnecessária a prova da separação de fato, 

entendo possível a dispensa da audiência prevista no inc. III do § 2º do art. 

40 da Lei n 6.515/77. De mais a mais, no caso em apreço, a audiência 

seria inviável, tendo em vista a requerida encontrar-se em local incerto. 

Ainda, segundo narrado na inicial, as partes não adquiriram bens na 

constância do matrimônio, tampouco tiveram filhos. DISPOSITIVOPerante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o presente pedido e decreto o divórcio de 

HEMERSON PONTES SOARES e LEANE DA SILVA SOARES, com fulcro no 

art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 40 da Lei n. 6.515/77.Outrossim, DECRETO A 

EXTINÇÃO do processo com resolução do mérito, fundado no art. 487, inc. 

I, do CPC.Oficiem-se aos Cartórios competentes para as averbações 

necessárias.Inexistindo defensoria pública nesta Comarca e considerando 

os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a citação por 

edital da requerida, este Juízo nomeou curadora especial.Embora tenha o 

advogado a obrigação de prestar assistência aos pobres, ônus que lhe é 

imposto pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar 

que quando o profissional presta serviço como defensor dativo/curador 

especial, por força de designação judicial, tem o direito a receber do 

Estado a justa remuneração pelo efetivo exercício do mister, não se 

podendo admitir o trabalho em favor do Estado, que por força de preceito 

constitucional, tem a obrigação precípua de prestar assistência judiciária 

aos necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários à curadora especial, 

Dra. Elisangela Maxir Pacheco Ceolin, em 4 (quatro) URH,a serem 

suportados pela Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra 

consonância com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso, o que faço com base no artigo 1o da Lei nº 

8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência judiciária pelo Estado não 

se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 

22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a Turma).Custas 
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remanescentes pelo requerente, cuja exigência fica suspensa em razão 

da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. A intimação da requerida deverá ocorrer via edital. 

Oportunamente, arquive, observadas as formalidades legais.Ciência ao 

Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 11 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52230 Nr: 988-17.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933

 Vistos.O feito encontra-se preparado para julgamento em plenário.Passo 

ao sucinto relatório (art. 423, inc. II, do CPP).Trata-se de ação penal 

pública incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de JOSIEL DA SILVA SANTOS, vulgo “Jo Ke”, qualificado 

nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos I, 

III e IV (vítima Derly Guedes de Assis), e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c 

art. 14, II (vítima Jaíne Vitória Guedes dos Santos(...)2Dr. Flávio Lemos Gil, 

o Ministério Público, o réu, as testemunhas e os jurados.Expeçam-se 

cartas precatórias para a intimação de eventuais testemunhas residentes 

em outras comarcas.Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem 

como da pronúncia, que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos 

do artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo 

Penal.Oportunamente, registro que mantenho a prisão preventiva do 

acusado JOSIEL DA SILVA SANTOS, eis que entendo que a custódia 

cautelar desse é medida recomendável, não havendo possibilidade de 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que essas 

não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para garantir 

a ordem pública, nem são adequadas à gravidade do crime, em tese, 

praticado (alta), como o exigem, para serem deferidas, segundo dispõe o 

art. 282, I e II, do CPP. E é também justamente por isso, que a medida 

cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, 

CPP).Cumpra-se.Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010123-09.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (ADVOGADO(A))

MADEGOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FELIPE DA COSTA TEIXEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

SILVIA DE LIMA SOARES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010123-09.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: MADEGOL - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP EXECUTADO: SILVIA DE LIMA 

SOARES DOS SANTOS - ME Vistos. Tendo em vista que o prazo de 

suspensão requerido já transcorreu, determino a intimação da parte 

autora, para que manifeste eventual interesse no prosseguimento do 

processo, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 27 de 

setembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-55.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (ADVOGADO(A))

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das 

partes, para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-55.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (ADVOGADO(A))

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das 

partes, para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-55.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (ADVOGADO(A))

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das 

partes, para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-77.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

FABIO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação da parte 

autora, para apresentação das alegações finais escritas, no prazo 

sucessivo de 15 (uinze) dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 1523-31.2018.811.0100

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12.283, Lucélia Cristina Oliveira Rondon - OAB:OAB/MT 8932

 Vistos etc.

Ao tempo em que DEFIRO o pedido ministerial de fl. 111, DETERMINO a 

intimação da defesa constituída pelo acusado Sebastião Rodrigues dos 

Santos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos por 

meio de documentação idônea, os endereços dos familiares do referido 

acusado na Cidade de Cuiabá-MT e ainda identifique no pedido de fls. 

102/106, quem são os familiares e o grau de parentesco desses com o 

acusado.

 Decorrido o aludido prazo, certifique e, após, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61358 Nr: 1360-22.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53533 Nr: 434-12.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal, na qual ELIAS PINHEIRO DA SILVA, foi 

condenado a pena de 01 (um) mês de detenção a ser cumprida 

incialmente no regime aberto.

Certidão de trânsito em julgado da aludida decisão à fl. 86.

Conclusos os autos.

É o sucinto relato. Fundamento. Decido.

Extrai-se da certidão à fl. 96 deste feito que: “[...] o réu ficou preso 

provisoriamente do dia 22/03/2014 a 25/04/2014, [...].”

Nos termos do § 2º do artigo 387, incluído pela Lei n.º 12.736/2012, o 

tempo de prisão provisória do acusado deve ser computado para fins de 

determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a pena de 01 (um) mês 

de detenção, sendo que ficou preso provisoriamente do dia 22/03/2014 a 

25/04/2014.

Assim sendo, verifico que o apenado cumpriu integralmente a pena que 

lhe foi imposta, restando, desse modo, extinta a punibilidade, pela razão 

fática ora delineada.

Com efeito, DECLARO EXTINTA A PENA do reeducando ELIAS PINHEIRO 

DA SILVA já qualificado nestes autos e, via de consequência, determino o 

ARQUIVAMENTO do presente feito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

baixas e as cautelas devidas.

Oficie-se ao TRE comunicando o teor desta decisão, bem como aos 

demais órgãos pertinentes.

Intime-se e cientifique o representante Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - OAB:20303, 

Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, quanto a 

expedição de carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Nova 

Mutum/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha DEBORA NIVIA 

ATAYDE DOS SANTOS (ref. 289).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58470 Nr: 1087-77.2015.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ROBERTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLANDO ROBERTO DE PAULA, Cpf: 

90430417187, Rg: 8.165.212-0, Filiação: Mario Roberto de Paula e Jurema 

de Paula, data de nascimento: 12/07/1979, brasileiro(a), natural de Foz do 

Iguaçu-PR, solteiro(a), mecânico de moto. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS em favor 

da ofendida SIEGRID RETZLAFF e em desfavor de ORLANDO ROBERTO 

DE PAULA.As medidas protetivas foram deferidas em 28/122015, tendo 

sido a ofendida e o ofensor intimados.É o sucinto relatório.Fundamento e 

Decido.O processo merece ser extinto. Isso porque o pedido da vítima fora 

acolhido, consoante decisão Ref. 4 que concedeu as medidas protetivas 

de urgência, sendo devidamente cumpridas conforme certidão do Oficial 

de Justiça.Reza o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:“Art. 

487.Haverá resolução de mérito quando o juiz:I - acolher ou rejeitar o 

pedido formulado na ação ou na reconvenção”.No que tange à aplicação 

do referido artigo às medidas protetivas, a jurisprudência entende que 

“Não se declara nula a decisão do Magistrado que extingue o processo 

com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, quando, em 

que pese a natureza criminal das medidas protetivas, o entendimento 

adotado na sentença encontra apoio em julgados desta Turma, que já 

decidiu pela natureza civil das medidas. Ademais, a própria Lei 

11.340/2006, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, das 

normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher. (...) quanto à extinção do 

processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas protetivas, 

ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de vista 

processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há irregularidade 

na decisão que extinguiu o processo com julgamento de mérito.” Assim, 

nos termos no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o art. 13 

da Lei 11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o processo 

com resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão almejada na 

demanda foi atingida no curso do processo.Revogo as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas, ressaltando que a ofendida pode a qualquer 

tempo, se necessário, pleitear novas medidas em seu favor. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Por 

fim, determino seja certificado se existe inquérito para apurar o fato 

noticiado nos autos. Caso seja positiva a diligência, determino a remessa 

de cópia da presente decisão aos autos de IP, dando-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Em caso negativo, determino, desde 

já, a sua instauração.Intimem-se.Sem custas.Ciência ao Ministério 

P ú b l i c o . C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  c o m o 

Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 10 de outubro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68002 Nr: 3027-09.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA TORRES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MONICA TORRES MARQUES, Cpf: 

04738865102, Rg: 2122080-8, Filiação: Iraci Torres e Jailson Mauricio 

Marques, data de nascimento: 11/01/1989, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No período compreendido de 03 e 07 de março de 2017, 

na Estância Paraíso, localizada na Rodovia MT 170, saída para Campo 

Novo do Parecis/MT, nesta urbe, a denunciado MONICA TORRES 

MARQUES, consciente e voluntariamente, submeteu a menor T. M. C., 

nascida em 04/10/1998, à prostituição e exploração sexual, com o fim de 

obter vantagem econômica, conforme Boletim de Ocorrência de f. 03, 

Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos 

autos. Diante do exposto, encontra-se a denunciada MONICA TORRES 

MARQUES como incursa nas sanções do artigo 218-B, caput c/c § 1º, do 

Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação da denunciada MÔNICA TORRES MARQUES, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 09 de outubro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60074 Nr: 616-27.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCONE FERREIRA SOBRINHO, Cpf: 

04543026144, Filiação: Jesus Berto Sobrinho e Gesmair Ferreira de 

Amorim, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.764,82 (Um mil e setecentos e 

sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Conforme documentos ora apresentados, a menor H. C. 

R. F. foi reconhecida como filha legítima e biológica através de exame de 

DNA em face de MARCONE FERREIRA SOBRINHO. Com relação a 

obr igação al imentar,  através do Processo Judic ia l  n . 

1138-30.2011.811.0100 (Cód. 50206), houve a composição amigável das 

partes, onde os genitores acordaram os seguintes termos (anexo): a) R$ 

200,00 (duzentos reais) nos meses de Julho, Agosto, Setembro e 

Outubro, todos no ano de 2015; b) O equivalente a 38% (trinta e oito por 

cento) do salário mínimo, a partir do mês de Novembro/2015; c) Pagamento 

deverá ser realizado até dia 30 (trinta) do mês competente em conta 

bancária da genitora; d) Despesas extraordinárias, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) do que for despendido pela menor, relacionados 

com saúde quando não acobertadas pelo SUS, e ainda, tratamento médico 

e odontológico, além de remédios com receituário médico, dentre outras 

despesas; Ocorre, Exa., que o genitor pagou tão somente a primeira 

condição do acordo, ou seja, os R$ 200,00 (duzentos reais) até 

Outubro/2015, e R$ 300,00 (trezentos reais) até Dezembro/2015. Em 

decorrência de atrasos pelo genitor de pagamento da pensão alimentícia, o 

débito até o dia 09/06/2016 chegou ao valor de R$ 1.764,82 (hum mil, 

setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme 

cálculo apresentado. Em inúmeras vezes a genitora tentou compor acordo 

como forma de resolver a lide, porém o genitor não retorna as ligações ou 

apenas diz que irá depositar o saldo devedor e nunca cumpre. Conforme 

conjuntura acima exposta e da premente necessidade da Exequente, 

comparece perante este respeitável juízo, ajuizando a presente execução, 

com o objetivo de obter as os alimentos atrasados que lhe é devido por 

direito.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se o executado para que, em 3 (três) 

dias, pague o débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuar o pagamento.Não satisfeito o débito ou não apresentada 

justificativa no prazo supra, autorizo desde já o protesto da decisão 

judicial, nos termos do art. 528, § 1º, do novo Código de Processo 

Civil.Deverá constar da intimação que o débito alimentar autoriza a prisão 

civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo 

para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada 

não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo 

Civil).INTIME-SE.Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.CUMPRA-SE, 

servindo a presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Brasnorte, 08 de outubro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57274 Nr: 756-95.2015.811.0100

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, 

Elza Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Pires, Pedro Vinícius, João Batista da 

Cunha Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELZA RODRIGUES DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita. .

Sentença: Código nº 57274. Vistos,Trata-se de ação de Investigação de 

Paternidade em favor da menor A. M. da S. L. em face de Eraldo Pires, 

Pedro Vinícius e João Batista da Cunha Júnior.Realizou-se audiência de 

conciliação, comparecendo os requeridos Eraldo Ferreira Pires e João 

Batista da Cunha Júnior, os quais se comprometeram realizarem o exame 

de DNA.Em seguida aportou-se aos autos laudo pericial técnico de fls. 

retro, comprovando que o requerido Eraldo Ferreira Pires é o pai biológico 

da menor A. M. da S. L.Sobreveio manifestação do Ministério Público, 

alegando que as partes compareceram à Promotoria de Justiça e 

celebraram um acordo referente a paternidade, guarda e alimentos para a 

menor.Vieram os autos conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Verifica-se que no termo firmado entre as partes que o pai pagará 

30% do salário mínimo vigente, bem como custeará metade das despesas 

extraordinárias. Ainda, acordaram que a genitora terá a guarda da menor, 

com livre visitação do pai e que a menor passará a se chamar “A. M. DA 

S. L. P.”.Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo formulado pelas partes, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 269, III, do 

CPC e § 1º do artigo 9º, da Lei nº. 5.478/68.ISENTAS as partes das custas 

e despesas processuais, nos termos da Lei nº. 1.060/50.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as baixas e anotações de estilo.P.I.C.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 08 de outubro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 2502-27.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

penhora e intimação, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a 

ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-34.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

RICARDO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000196-34.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$38,160.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RICARDO NOGUEIRA 

Endereço: Rua: Pantanal, 350, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO Endereço: 

Rua: Sete Quedas, 252, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 23/11/2018 Hora: 12:45 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

PORTARIA N. 41/2018-CNPar

 A Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, Ju íza de Direito e Diretora em 

Substituição Legal, do Foro da Comarca de Campinápolis , Estado de Mato 

Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Wanessa dos Passos Farias, matrícula 

21679, designada Gestora Judiciári a Substituta, encontra-se afastada de 

suas funções para treinamento de capacitação na Escola dos Servidores 

em Cuiabá , no período de 15/10/2018 a 19/10/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Priscylla Murzin Rodrigues, matrícula n. 37826, 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a 

Substituta, da secretaria da Vara Única e Juizado Especial da comarca de 

Campinápolis, no período de 15/10/2018 a 19/10/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Campinápolis, 16 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito e Diretora do Foro em Substituição Legal

Comarca de Cláudia
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105539 Nr: 2607-64.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMARI SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 09/11/2018 às 14:20 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105805 Nr: 2734-02.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTHIAN SAGGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDESON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (ID. 105805)Ação Anulatória de Débitos Fiscais c/c Tutela 

Provisória de Urgência de Natureza Cautelar, Obrigação de Fazer e Dano 

Moral (...) Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

determinando a SUSPENSÃO da exigibilidade da CDA nº 2018116509 no 

valor de R$ 45.007,66 (quarenta e cinco mil e sete reais e sessenta e seis 

centavos).Oficie-se o 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT a fim de 

suspender os efeitos do protesto n. 109654, Livro 779, folhas 253, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, determino a retirada da 

inscrição constante no CPF do Autor, por meio do sistema Serasajud, 

devendo a Secretaria providenciar a retirada no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas.4. Cite-se a parte requerida para querendo apresentar 

contestação no prazo legal.5. Intimem-se e diligências necessárias. 

Cláudia, 15 de outubro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53380 Nr: 1362-96.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO TUCCOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR o Requerido a pagar à parte autora os expurgos 

inflacionários decorrentes dos Planos postulados na exordial, cujo período 

restou comprovado no extrato bancário encartado aos autos, devendo o 

saldo devedor ser apurado por meio de mero cálculo aritmético a ser 

apresentado no cumprimento de sentença, na forma do artigo 509, §2º, do 

CPC, observados os critérios fixados na tese nº 5 do REsp 1107201/DF 

citada na fundamentação deste decisório.Em razão da sucumbência, 

condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da 

condenação (art. 85, §3º, inciso I, do CPC), a ser apurado no cumprimento 

de sentença.P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, proceda-se ao 

arquivamento dos autos, com as baixas e anotações necessárias.Cláudia, 

15 de outubro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51806 Nr: 1184-84.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMORAÉL MADEIRAS LTDA, JOIRES 

ANTONIO MACIEL, Eliane Aparecida Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:OAB/MT 13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 

14077 -A

 Ante o exposto, verifica-se que o título é líquido, certo e exigível, sendo 

descabível o reconhecimento da exceção de pré-executividade, razão 

pela qual REJEITO-A, devendo o feito prosseguir.2. Intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Intime-se o executado da presente decisão. 4. Diligências 

necessárias.Cláudia, 15 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106268 Nr: 2980-95.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENEGUELLI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:OAB/MT 4.722-A

 Autos Virtuais (Id. 106268)

Carta Precatória

 Vistos.

1. Cumpra-se conforme deprecado acerca da intimação da audiência de 

instrução e julgamento.

2. Para interrogatório do acusado, designo o dia 29 de janeiro de 2019, às 

16:15 horas.

3. Intime-se o acusado pessoalmente e seu advogado via DJE.

4. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43825 Nr: 5-33.2000.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA DUOVIZINHENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B-MT

 Autos n. 5-33.2000 (Id. 43825)

Execução Fiscal

Exequente: UNIÃO

Executado: INDUSTRIAL MADEIREIRA DUOVIZINHENSE LTDA

Vistos.

1. Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO em face de 

INDUSTRIAL MADEIREIRA DUOVIZINHENSE LTDA em razão da certidão de 

dívida ativa n. 12297001208-70 e n. 12697001562-38.

A inicial foi recebida (fl. 18).

O executado foi citado (fls. 19-verso) e apresentou exceção de 

pré-executividade às fls. 127/13743, suscitando sua ilegitimidade passiva 

e a prescrição da certidão de dívida ativa.

A exequente impugnou a exceção às fls. 147/148.

 DECIDO.

Primeiramente, sem razão o excipiente GREGÓRIO NICARETTA, eis que 

não figura no polo passivo da presente demanda.

Analisando o feito, e em especial as CDAS que instruem a petição inicial, o 

feito foi direcionado a princípio para a empresa INDUSTRIAL MADEIREIRA 

DUOVIZINHENSE LTDA, embora conste ele como co-responsável. Até o 

presente momento, não houve qualquer pedido de redirecionamento aos 
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sócios e considerando que não figurava mais como sócio quando do 

ingresso desta execução, certamente não será atingido por tal.

Assim, sem maiores delongas, INDEFIRO a exceção de pré executividade, 

eis que o excipiente não é parte legítima para argui-la, inclusive a matéria 

atinente à eventual prescrição.

Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, em razão da 

desnecessidade de tal condenação em sede de exceção de 

pré-executividade.

2. Considerando o ofício de fls. 142/143, oficie-se o 1º Ofício Extrajudicial 

de Cláudia para averbar a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 2159, 

conforme termo de penhora de fl. 79, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Considerando que a executada já foi intimada da penhora realizada, 

conforme juntada de A R de fl. 87, e não houve interposição de embargos, 

determino a avaliação do bem penhorado no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

5. Em havendo divergências, voltem conclusos.

Cláudia, 15 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105775 Nr: 2717-63.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICABOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DA SILVA FREIRE 

BELEM - OAB:89414, FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - 

OAB:SP 126046, GERSON BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR - OAB:SP 

278495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 105775)

Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente

Vistos.

1. Ante a certidão do distribuidor de ref. 02, não houve pagamento da guia, 

conforme consulta no sistema de arrecadação do DCA-TJMT.

2. INTIME-SE a parte autora a fim de recolher as custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

3. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104815 Nr: 2247-32.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PAULO DIAS, CLAUDIO MENEGHELLI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, MAPFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 09/11/2018 às 14:00 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106283 Nr: 2986-05.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO FERREIRA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora a fim de readequar o valor dado à causa, eis 

que não incide multa e nem honorários advocatícios em cumprimento de 

sentença, conforme exposto na tabela de atualização do débito. Prazo: 15 

(quinze) dias.

2. Após, conclusos.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-86.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG (ADVOGADO(A))

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR TENEDINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 08/11/2018 às 15:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000115-82.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE (ADVOGADO(A))

VALDELIRIO MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBENEZEL DARBY DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 08/11/2018 às 15:50 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 67/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria 34/2017/DF que designou a servidora 

Tatiana Mendes de Oliveira, matrícula 34660, efetiva no Cargo de Técnico 

Judiciário, para responder pela Central de Distribuição, com efeito 

retroativo á 15/10/2018.

Art.2° - Manter a referida servidora lotada aludida lotação.

 Art. 3° - DESIGNAR o servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, para responder pela Central de 

Distribuição, com efeitos retroativo á 15/10/2018.

Art. 4º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Colniza/MT, 16 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42236 Nr: 2417-70.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 547 de 734



OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41530 Nr: 2039-17.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Teodoro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42136 Nr: 2374-36.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Marcio Lopes Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40720 Nr: 296-35.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 
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extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70942 Nr: 218-65.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Teixeira da Silva , Arli Carlos de 

Oliveira Freitas, LUIZ ANTONIO GIROLDO, Vitor Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA FERNANDES CRUZ 

AFONSO - OAB:1698, RONALDO DA MOTA VAZ - OAB:4967, TEOFANIS 

AFONSO - OAB:1966

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61045 Nr: 280-47.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edwan Braga de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada EDWAN BRAGA DE OLIVEIRA.

Às fls. 18, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 18), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 18.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41048 Nr: 1875-52.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI SANTANA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada WESLEI SANTANA CORREIA.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42304 Nr: 2461-89.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 
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data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41648 Nr: 2140-54.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42363 Nr: 2480-95.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM Telecom Engenharia e Serviço de 

Telecomuniações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41515 Nr: 2025-33.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abidomar Camim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada ABIDOMAR CAMIM.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 
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desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41052 Nr: 1879-89.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Maria Veber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada VALDEIR MARIA VEBER.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61247 Nr: 3192-85.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Javier Zabala Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada JAVIER ZABALA SILVA.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41779 Nr: 2179-51.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Penha Nogueira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42354 Nr: 2471-36.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Rossw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 
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OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41047 Nr: 1874-67.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Moacir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada WELINTON MOACIR DA SILVA.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41782 Nr: 2182-06.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cristina Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada MARIA CRISTINA MARTINS.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29751 Nr: 685-25.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

DETERMINO que o material bélico apreendido seja encaminhado ao 

Comando do Exército Brasileiro, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/2003.

No mais, CUMPRAM-SE as providências determinadas na sentença retro.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39710 Nr: 1152-33.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Peças e Serviços Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE determinação retro.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60692 Nr: 2991-93.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41312 Nr: 1965-60.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romulo Chaves Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada ROMULO CHAVES ARAUJO.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 1141-09.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ombelina Brestot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 122-v, pelo o que DETERMINO o translado do 

demonstrativo de cálculo homologado pelo Juízo para estes autos.

Após, DÊ-SE nova vista dos autos ao procurador do Instituto Nacional do 

Seguro Social.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41860 Nr: 2221-03.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Arceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42443 Nr: 2542-38.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAJ Madeiras Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41061 Nr: 1888-51.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Aparecida Bacellar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada TEREZA APARECIDA BACELLAR.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29507 Nr: 550-13.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doglacir Robson Umbelino Bento, Rubens 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

Considerando o teor de certidão de fls. 177, por meio da qual se extrai que 

o réu Rubens Rodrigues da Silva mudou de residência sem comunicar o 

Juízo, APLICO ao caso em tela o art. 367 do CPP, prosseguindo-se o feito 

sem a presença do referido acusado.

Por se tratar de testemunha comum a ambas as partes, INTIME-SE a 

defesa para informar se insiste na oitiva da ofendida Maria Shirley 

Rodrigues.

EXPEÇA-SE Carta Precatória às Comarcas de Itapeva, Cuiabá, Cujubim, e 

Barra do Graça com o fim de inquirir, respectivamente, Valéria Susana 

Machado da Silva, Lucilene Maria da Conceição, Devanilda Pereira da Silva 

e Julio Wagner Teixeira costa.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41276 Nr: 1930-03.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada BARBARA RODRIGUES SILVA.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.
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 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61184 Nr: 3141-74.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henreson Galvani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada HENRESON GALVANI.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64815 Nr: 257-33.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio 

de EDIMILSON GERMANO AMARALeMARCIA CARVALHO PEREIRA. 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil que lavrou a certidão de casamento 

das partes, a fim de que seja averbada a presente sentença.CONDENO a 

parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais FIXO no mínimo legal.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as respectivas baixas de 

distribuição.CIÊNCIA ao Ministério Público.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35842 Nr: 2100-43.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Zanqueta dos Santos, Ademar 

Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42102 Nr: 2342-31.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amaral Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41619 Nr: 2117-11.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Bertoli Contadine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.
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Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61246 Nr: 3191-03.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada JAQUELINE PEREIRA NUNES.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60985 Nr: 3082-86.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada BENEDITO DA SILVA FERREIRA.

Às fls. 16, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 16), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 16.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39155 Nr: 2145-13.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Caetano Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada EDIMAR CAETANO MOREIRA.

Às fls. 20, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 20), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 20.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.
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 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61051 Nr: 3116-61.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada EDILSON SANTOS ALVES.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41294 Nr: 1947-39.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei da Silva Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada VALDINEI DA SILVA MORAES.

Às fls. 11, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 11), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 11.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41789 Nr: 2188-13.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42153 Nr: 2391-72.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.
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Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41561 Nr: 2067-82.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almindo Pereira Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40766 Nr: 342-24.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almita de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 2925-16.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Francisco Frá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada VANDERLEI FRANCISCO FRÁ.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 
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informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61235 Nr: 3180-71.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juifer Juina Ferros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada JUIFER JUINA FERROS LTDA.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42305 Nr: 2462-74.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinalda Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42283 Nr: 2442-83.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durival Ansanello & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42390 Nr: 2496-49.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42360 Nr: 2477-43.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42427 Nr: 2526-84.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogério de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61195 Nr: 3152-06.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldino Faustino Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada GERALDINO FAUSTINO DIAS.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41062 Nr: 1889-36.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Fatima Sanson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada TEREZINHA DE FÁTIMA SANSON.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42241 Nr: 2421-10.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Lucia Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada EDNA LUCIA GODOI.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61024 Nr: 3105-32.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Gomes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada ELIAS GOMES BARROS.

Às fls. 18, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 18), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 18.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 561 de 734



JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30752 Nr: 1267-93.2006.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Barbosa da Silva, M. A., Renato 

Guedes de da Cruz, Odair Jose de Souza, Aparecido Bertozo de Lima, 

Vilson Alves da Silva, APARECIDO CLAUDINEY DA SILVA, Reginaldo 

Claudina de Araujo, Anério Marques Bispo, Djalma Cardoso dos Santos, 

Francisco Pereira dos Reis Filho, Izaquiel Belo, Genival Barbosa da Silva, 

Nei Tibúrcio, Nestor Germano Polles, Nori Jorge Polles, Edvaldo Tiburcio 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT, Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 Vistos.

DEFIRO o desarquivamento do feito.

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 30 dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42096 Nr: 2336-24.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Antônio de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42134 Nr: 2372-66.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40718 Nr: 294-65.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicio Cardoso & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada ALICIO CARDOSO E CIA LTDA-ME.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 
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extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 3111-39.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada EDSON FERREIRA FIGUEIREDO.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40205 Nr: 1647-77.2010.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agricola Mista de Adamantina - CAMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Pinheiro Guimarães Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Godoy - 

OAB:87101/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mazzante de Paula - 

OAB:85.639/SP

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes quanto o teor do laudo de avaliação.

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41951 Nr: 2255-75.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Reis Neiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42223 Nr: 2405-56.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 563 de 734



Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61245 Nr: 3190-18.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janeci Braga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada JANECI BRAGA DA SILVA.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61190 Nr: 3147-81.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada GISLAINE DE BASTIANI.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42420 Nr: 2519-92.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel da Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42294 Nr: 2453-15.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durival Ansanello & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41307 Nr: 1960-38.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA.

Às fls. 12, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 12.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 1538-92.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. Fernandes & Cia Ltda ME B. A. dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 32, em razão do que DETERMINO a citação da 

parte requerida por edital, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei n. 

8.630/80.

Transcorrido o prazo do edital (30 dias), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte exequente para impulsionar ao feito. Se a parte executada estiver 

ausente do país, o prazo do edital será de 60 dias – art. 8º, § 1º, da Lei n. 

8.630/80.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39503 Nr: 943-64.2010.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzato Materiais Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094, Juliano Dias Correa - OAB:11583/MT, Manoel Jozivaldo 

Tavares Silva - OAB:-1.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39817 Nr: 1259-77.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): No Limite Madeiras Ltda - EPP, Ary Lopes 

Queiroz, Constantino Martins dos Anjos, Osmar Fidel Berlanda, Carlos 

Jorge Malgarejo, Angelo Diosnel Berlanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE pessoalmente os executados, conforme requerido às fls. 36.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37563 Nr: 674-59.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renascer Indústria e Exportação de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar no prazo de 05 dias sobre 

cota ministerial retro.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42172 Nr: 2398-64.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41639 Nr: 2131-92.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Aparecido da Silva Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41313 Nr: 1966-45.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 
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6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42095 Nr: 2335-39.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Antônio de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41284 Nr: 1938-77.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLTA SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TERMINAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41941 Nr: 2245-31.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA APARECIDA DIAS MACALI 

NEGRISOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 567 de 734



de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61010 Nr: 3093-18.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielly Gomes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada DANIELLY GOMES SOBRINHO.

Às fls. 16, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 16), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 16.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60300 Nr: 2765-88.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir Aparecido de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada JAMIR APARECIDO DE PAIVA.

Às fls. 13, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 13), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 13.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60209 Nr: 2696-56.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada GILBERTO SOUZA.

Às fls. 23, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 23), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 23.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 3102-77.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Jardim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida peloMUNICÍPIO DE COLNIZA em face 

da parte executada ELIANE JARDIM DOS SANTOS.

Às fls. 15, o exequente informou que a dívida está quitada, pugnando, pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do CPC.

Era o que cumpria relatar.

Decido.
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 Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 15), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação do próprio exequente às fls. 15.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 Custas a cargo do executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 485-42.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Valentin de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários em favor do advogado dativo que atuou no feito.

Após, ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42220 Nr: 2404-71.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evani Rosa Cabral Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42234 Nr: 2415-03.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Fronsak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 1150-19.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EC, EVSCC, WSC, HAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação entre as partes em epígrafe.
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Durante o tramitar processual, as partes firmaram acordo extrajudicial, 

pugnando pela sua homologação.

Instado a se manifestar, o parquet exarou parecer favorável.

Era o que cabia relatar.

 Decido.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas, os quais fixados no 

patamar mínimo, contudo, suspendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, 

§3º, CPC.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor do 

advogado dativo que atuou no feito, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85129 Nr: 5292-66.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTdL, MESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de Ref. 67, pelo o que REVOGO a nomeação da 

advogada para atuar no feito.

ARBITRO proporcionalmente seus honorários em um URH, bem determino 

a expedição da respectiva certidão.

Outrossim, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para que 

impulsione o feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64644 Nr: 102-30.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBH, CBH, CAdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o desarquivamento do feito.

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 30 dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62554 Nr: 1628-03.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solita Becker Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante o teor da manifestação de fls. 86-v, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo exequente.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77674 Nr: 944-05.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, eis que não preenchidos os requisitos do art. 300 e 

seguintes do CPC, INDEFIRO o pedido de arrolamento cautelar.Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao conciliador, 

para que designe audiência de conciliação/mediação.Após, CITE-SE a 

parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR SEU ADVOGADO, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Na oportunidade, deverá a parte demandada, 

caso não detenha interesse na autocomposição, informar por meio de 

petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência.Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado.Não obtida a autocomposição, 

sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da citação deverá o sr. Oficial de 

Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá encaminhá-la à Defensoria Pública 

ou ao Fórum da Comarca de Colniza para nomeação de defensor 

dativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 2151-05.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM, JVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES 

JUNIOR - OAB:23449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de quinze dias cumpra na 

integralidade as determinações de Ref. 04 (emendar o valor da causa).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83896 Nr: 4530-50.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLSdS, AGJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE com a ataulização da representação processual da parte 

autora.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

conciliador, para que designe audiência de conciliação/mediação.

Após, CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida, no endereço declinado na 

petição retro, para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

ADVIRTA-SE a parte requerida que deverá apresentar, POR MEIO DE 

ADVOGADO, contestação na PRÓPRIA audiência de conciliação – art. 5º, 

§ 1º, da Lei n. 5.478/68.

Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça 

encaminhar a parte que declarar que não possui condições econômicas 

para custear advogado à Defensoria Pública ou ao fórum para nomeação 

de defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89598 Nr: 2571-10.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSO, FSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos.

RECEBO à emenda à petição inicial.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 

1º, § 2º, da Lei n. 5.478/68.

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

No que tange à análise do pedido de alimentos provisórios, ante a 

ausência de maiores elementos comprovando a capacidade contributiva 

da parte requerida, fixo-os, liminarmente, em 50% do salário mínimo, 

corrigidos monetariamente, que deverão ser pagos à parte autora, devidos 

a partir da intimação, até o dia 10 (dez) de cada mês.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

conciliador, para que designe audiência de conciliação/mediação.

Após, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência.

ADVIRTA-SE a parte requerida que deverá apresentar, POR MEIO DE 

ADVOGADO, contestação na PRÓPRIA audiência de conciliação – art. 5º, 

§ 1º, da Lei n. 5.478/68.

Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça 

encaminhar a parte que declarar que não possui condições econômicas 

para custear advogado à Defensoria Pública ou ao fórum para nomeação 

de defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73477 Nr: 1554-07.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Motterle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alberton - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Fabrício Eller - OAB:

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77508 Nr: 842-80.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Castro de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 77098 Nr: 591-62.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto à tempestividade da contestação e 

impugnação retro.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86275 Nr: 511-64.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA TESCH ROSSOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83005 Nr: 4024-74.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA AMBROSIO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80954 Nr: 2694-42.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Sturaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75494 Nr: 2731-06.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Delfino da Rocha Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 
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admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68188 Nr: 979-33.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOMBRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria - OAB:

 EXPEÇA-SE Cálculo de Pena indicando como início do cumprimento da 

pena o dia em que ocorreu a ultima prisão do recuperando, a saber 01 de 

março de 2017;2) Com a vinda do cálculo de pena atualizado, DÊ-SE vistas 

dos autos à Defesa e ao Ministério Público, sucessivamente;3) Após o 

cumprimento das providências supramencionadas, venham os autos 

CONCLUSOS para a eventual homologação do novo cálculo;4) DETERMINO 

que seja oficiado ao Diretor do estabelecimento onde o recuperando está 

segregado para que forneça mensalmente atestado de comportamento 

carcerário, certidão de dias trabalhados e frequência na participação em 

atividades de ensino;5) Ante o teor da decisão de fls. 436/436-vº, 

OFICIE-SE,mensalmente, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína-MT 

solicitando informações acerca do andamento dos autos n.º 

4646-10.2014.8.11.0025 (Código: 104324), a fim de verificar qualquer 

alteração da situação processual do recuperando (revogação da prisão 

preventiva ou prolação da sentença);6) Considerando o teor dos 

documentos juntados às fls. 463-vº e fls. 467, INDEFIRO o pedido de 

transferência do recuperando constante às fls. 375/376, devendo, 

portanto, permanecer cumprindo pena no estabelecimento prisional desta 

Comarca.INTIME-SE o recuperando. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima 

urgência, tendo em vista que o presente feito tramita com a urgência “réu 

preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74558 Nr: 2168-12.2016.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação divórcio litigioso entre as partes em epígrafe.

Durante o tramitar processual, as partes firmaram acordo extrajudicial, 

pugnando pela sua homologação.

Era o que cabia relatar.

 Decido.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixados no patamar mínimo, contudo, suspendo sua 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, CPC.

ARBITRO os honorários do advogado nomeado que atuou no feito em 

favor da parte requerida em dois URH.

Certifique-se o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários em 

favor dos advogados nomeados que atuaram no feito, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87963 Nr: 1610-69.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FKDAP, AIAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação alimentos entre as partes em epígrafe.

Durante audiência de conciliação realizada no núcleo de 

conciliação/mediação deste Juízo, as partes se autocompuseram, 

pugnando o parquet pela homologação do entabulado.

Era o que cabia relatar.

 Decido.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixados no patamar mínimo, contudo, suspendo sua 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, CPC.

ARBITRO os honorários dos advogados nomeados que atuaram no feito 

em dois URHs.

Certifique-se o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários, e, 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35780 Nr: 2009-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Torquato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que tome 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 06/11/2018, às 

19h00min, a ser realizada na sala de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86649 Nr: 742-91.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida, via Dje, 

para se manifestar, no prazo legal, acerca do cálculo de pena de 

referência 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68834 Nr: 1399-38.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNP, DLNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

do teor da certidão do oficial de justiça de ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91989 Nr: 3847-76.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, diante das razões expendidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a prova da incorrência em 

mora da parte adversa, DEFIRO a LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, nos 

termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações da Lei n. 

10.931/2004 e Lei n. 13.043, de 2014, publicado no DOU de 14.11.2014, 

devendo ser nomeado depositário indicado pela parte requerente, sob sua 

responsabilidade e mediante termo e compromisso e, executada/cumprida 

a medida liminar,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91988 Nr: 3846-91.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Berger Buttiner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o exercício da atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, se deu no período correspondente à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que 

atingiu a idade mínima exigida.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da 

aposentadoria por idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91984 Nr: 3845-09.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDERLINA GOMES CARDOSO GUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o exercício da atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, se deu no período correspondente à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que 

atingiu a idade mínima exigida.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da 

aposentadoria por idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 3841-69.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GABRIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 574 de 734



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o exercício da atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, se deu no período correspondente à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que 

atingiu a idade mínima exigida.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da 

aposentadoria por idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91750 Nr: 3732-55.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELIA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o exercício da atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, se deu no período correspondente à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que 

atingiu a idade mínima exigida.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da 

aposentadoria por idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80430 Nr: 2438-02.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos;

Cuida-se do executivo de pena do recuperando ZILMAR CHAVES DA 

FONSECA.

Segundo a Guia de Execução Definitiva, o recuperando foi condenado 

pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A (por seis vezes), artigo 

71 c/c 218-A (por três vezes), duas delas na forma do artigo 70, estes do 

Código Penal, c/c artigo 61 do Decreto 3.688/1941, c/c artigo 241-D, 

parágrafo único, inciso II, da Lei 8.069/90, todos em concurso material à 

pena de reclusão de 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) 

dias.

O regime inicial para o cumprimento de pena fixado é o fechado.

Nas movimentações de Ref: 55 e Ref: 56 o Diretor da Cadeia Pública de 

Colniza-MT remeteu a este Juízo atestado de trabalho, segundo o qual o 

reeducando laborou 27 (vinte e sete) dias no período compreendido entre 

01 e 31 de março de 2017 e 113 (centro e treze) dias no período 

compreendido entre 01 de maio de 2017 à 12 de setembro de 2017.

Na movimentação de Ref: 57 aportou aos autos pedido de remição de 46 

(quarenta e seis) dias em razão de ter trabalhado durante 140 (centro e 

quarenta) dias, bem como ter participado dos cursos profissionalizantes 

de Operador de Pá Carregadeira e Escavadeira Hidráulica com carga 

horário de 80h (oitenta horas), juntando os atestados de conclusão de 

curso.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

juntada de folha de frequência do recuperando nos cursos informados 

(Ref: 62).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

DECIDO fundamentadamente.

Pois bem. Perlustrando os autos se afere que o reeducando laborou por 

140 (centro e quarenta) dias no período compreendido entre 01 e 31 de 

março de 2017 e 01 de maio de 2017 à 12 de setembro de 2017, fazendo 

jus, portanto, à remição de parte da sua pena.

Nesta senda, com fulcro no art. 126, § 1º, inciso II, da LEP, DECLARO 

remidos 46 (quarenta e seis) dias da pena imposta ao reeducando, fruto 

dos 140 (centro e quarenta) dias trabalhados nos períodos mencionados 

alhures.

No que tange às horas de participação em curso profissionalizante, os 

documentos juntados na movimentação de Ref: 57 dão conta que o 

recuperando participou dos cursos de Operador de Pá Carregadeira e 

Escavadeira Hidráulica com carga horária de 80h (oitenta horas), sendo 

medida de rigor, à remição de parte da reprimenda corporal imposta.

Desta forma, de acordo com o artigo 126, §1º, inciso I, da LEP, DECLARO 

remidos 06 (seis) dias da pena imposta ao recuperando, fruto das 80h 

(oitenta horas) que participou de curso profissionalizante.

Assim, ELABORE novo cálculo de pena considerando os dias remidos, 

com urgência, uma vez que o recuperando está cumprindo pena em 

regime fechado.

Com a vinda do cálculo de pena atualizado, DÊ-SE vistas dos autos à 

Defesa e ao Ministério Público, sucessivamente.

Considerando a falta de previsão para a entrada em exercício de um novo 

Defensor Público nesta Comarca, nomeio a advogada POLIANA 

POLTRONIERI OAB/MT 24475/O fixando os honorários de 06 (seis) URH, 

para patrocinar os interesses do recuperando.

Assim, com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça (HC 40.267/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/08/2005, DJ 27/11/2006, p. 319), DETERMINO a intimação 

pessoal da advogada dativo POLIANA POLTRONIERI OAB/MT 24475/O 

para se manifestar em relação ao cálculo de pena expedido nestes autos.

Após o cumprimento das providências supramencionadas, venham os 

autos CONCLUSOS para a eventual homologação do novo cálculo.

No mais, DETERMINO que seja oficiado ao Diretor do estabelecimento onde 

o recuperando está segregado para que forneça mensalmente atestado 

de comportamento carcerário, certidão de dias trabalhados e freqüência 
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na participação em atividades de ensino.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, tendo em 

vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-41.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD (ADVOGADO(A))

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE FELIX TARTAGLIA GUSSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA o dia 07/11/2018, às 15:00, a ser 

realizada na sala de conciliação no fórum da comarca DE COLNIZA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-78.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MGA EVENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CAROLINE ANDRETTO COSTA (REQUERIDO)

 

impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA o dia 28/11/2018, às 15:00, na sala de 

conciliação na comarca DE COLNIZA.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62491 Nr: 888-29.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

INTIMAR a Defesa e o acusado sobre a proposta do Ministério Público, 

devendo haver manifestação em 10 dias sobre a aceitação ou não, 

ficando consignado que, aceitando, deve-se considerar iniciada a 

contagem de tempo para fins de cumprimento.

Com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64653 Nr: 19-95.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

Trata-se de pedido da Defensora do acusado acerca da destinação da 

fiança, argumentando que não foi paga pelos serviços prestados, razão 

pela qual requer que o valor depositado lha seja entregue.

O pedido da Defensora não possui suporte normativo, podendo, se for o 

caso, providenciar a cobrança de outra forma, inclusive podendo recair 

sobre o valor em destaque, mas por outro meio (espólio).

Assim, INDEFERE-SE o pleito.

Manter o cumprimento do quanto apontado na sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70543 Nr: 1834-93.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

Portanto, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de legações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73965 Nr: 1398-03.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ISELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ, ANGELINA ELVIRA LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Vistos...

 DEFERE-SE o pedido das partes quanto à juntada de procuração e 

substabelecimento, devendo ser providenciada a juntada independente de 

intimação.

Trata-se de petição denominada “Ação de execução de título extrajudicial” 

ajuizada por CLAUDIO ISELE contra JAIME LEIDENTZ e ANGELINA ELVIRA 

LEIDENTZ, devidamente qualificados nos autos.

 Após emenda, designou-se a presente audiência, visando à melhor 

compreensão do cenário e especialmente buscando conciliação, a qual, 

tentada, não foi obtida.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que foram cumpridas as formalidades impostas 

pelos artigos 319, 320, porém uma importante ressalva deve ser feita.

 Trata-se aqui do título executivo que dá sustentação à execução, no 

caso, um contrato.

 O documento juntado está com as assinaturas pouco legíveis, até mesmo 

quanto à (s) testemunha (s), sendo necessária a complementação.

 Visando à celeridade, assim que juntado, se o for, já se providenciará a 

citação dos executados. Não o sendo, porém, deverá o processo retornar 

para análise quanto ao ponto.

 Por isso, SAI O EXEQUENTE intimado para , em 5 dias úteis, juntar cópia 

LEGÍVEL do documento que aparelha a presente execução, sendo 

considerada, a omissão, como a aceitação do que ora se encontra 

juntado.

 Ante o exposto, à SECRETARIA para:

1. AGUARDAR a juntada do documento pelo exequente (prazo de 5 dias 

úteis, excluindo-se o dia de hoje);

2. JUNTADO o documento, INTIMAR o executado JAIME (por meio de seu 

patrono) e CITAR a executada ELVIRA (pessoalmente) para, no prazo de 

três (03) dias, efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC);

3. Não sendo juntado o documento, conclusos.

 Por força do art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como 

mandado de penhora, avaliação e depósito.

 Efetivada a penhora, deve se manifestar a parte executada (10 dias), 

conforme art. 847 do CPC.

 Após isso, diga a parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou 

alienação por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC).

Caso requerido pela parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão 

premonitória” (art. 828 do CPC).

 Não encontrada a parte-executada, deverá o Oficial de Justiça arrestar 

“tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 do CPC), 

procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, deve a 

parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC).

 A parte-executada poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 
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(quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de 

citação (arts. 914 e 915, do CPC).

Salienta-se que os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919 do CPC.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a parte-executada requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, consoante art. 916 do CPC.

No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC).

 Saem os presentes intimados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67112 Nr: 1168-29.2015.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHPDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAYNE HAINE PESSOA DE JESUS, Cpf: 

01372928138, Rg: 18217028, Filiação: Carlos Roberto Conceição de Jesus 

e Geralda Magela Borges de Jesus, data de nascimento: 14/10/1984, 

brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), pintor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se o requerido e a 

requerida desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por 

edital, caso se faça necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius 

Argenton, digitei.

Cotriguaçu, 02 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 33/2018/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Dom Aquino, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc.

 RESOLVE:

 NOMEAR, o senhor LEOPOLDO COIMBRA BORGES - Mat. 24 955, 

portador do RG nº 14169207 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 001 304 991 

70, para exercer as funções do cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete I da Vara Única desta Comarca Dom Aquino, com efeitos a partir 

da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser assinado e 

editado a partir da publicação desta.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Dom Aquino, 15 de outubro de 2018.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41039 Nr: 393-78.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melissa Kelly França Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 393-78.2016.811.0034 – Código 41039

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministerio Público Estadual

PARTE REQUERIDA: Melissa Kelly França Rios

INTIMANDO(A, S): Indiciado(a): Melissa Kelly França Rios, Cpf: 

02413547142, Rg: 20881061 SSP MT Filiação: Aguinaldo Vieira Rios e 

Elenil Gonçalina de França, data de nascimento: 17/05/1996, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Sítio Imaculada Conceição, 

Lote 373, Bairro: Assentamento Dom Osório, Cidade: Campo Verde-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos n°: 393-78.2016.811.0034 - Código nº: 41039 - 

Natureza: Ação Penal Pública Incondicionada - Autor: Ministério Público 

Estadual. Réus: Melissa Kely França Rios. Imputação: Artigo 33, “caput”, 

Lei n. 11.343/06. SENTENÇA. VISTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra MELISSA KELY FRANÇA 

RIOS, devidamente qualificada nos autos, a atribuindo a conduta tipificada 

no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. Constam na denúncia os seguintes 

relatos: “Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 03 de abril de 2016, 

por volta das 09h20min, na Cadeia Pública desta cidade, localizada na 

Avenida Costa e Silva, Centro, em Dom Aquino/MT, a denunciada 

transportou, trouxe consigo e guardou 19,960 gramas de maconha, droga 

esta capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas 

características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e 

imediatamente para consumo. Segundo restou apurado, na indigitada data 

e hora, os agentes penitenciários da Cadeia Pública de Dom Aquino 

estavam realizado as revistas de rotina nos visitantes dos reclusos que 

se encontram na cadeia pública desta cidade. Desse modo, a agente 

penitenciária Cleide dos Santos Aniceto realizava a revista na denunciada 

que foi visitar o seu companheiro, o reeducando Julieberson Seabra 

Rabelo. Ocorre que, durante o procedimento de rotina a agente solicitou 

que a denunciada retirasse o top que estava vestindo sem retirar a sua 

roupa, momento em que a denunciada demonstrou um certo nervosismo, 

alegando que tinha uma carta em seu top. Na sequência, enquanto a 

denunciada retirava referido top, a agente penitenciária Cleide percebeu 

que um estranho volume desceu até o elástico que ficava na altura da 

cintura do vestido que a denunciada estava usando. Em seguida, a agente 

solicitou que a denunciada entregasse o volume que estava em seu 

vestido, ocasião em que a denunciada se mostrou muito nervosa, pediu 

para não ser presa e entregou o volume, oportunidade em que a agente 

penitenciária pode perceber que se tratava de drogas. Diante disso, 

existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a 

materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em 

Flagrante Delito (fl. 02), Termos de Declarações (fls. 03/05), Auto de 

Apreensão (fl. 13), Boletim de Ocorrência (fls. 14/15) e Laudo Preliminar 

de Constatação (fls. 35/37)”. À Ref. 13, foi apresentada defesa preliminar 

da denunciada. A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2016, 

conforme Ref. 15. A acusada foi devidamente citada à Ref. 34. 

Designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 19/10/2016. 

Redesignada para 10/11/2016. Realizada a instrução, foram ouvidas as 

testemunhas. A acusada foi ouvida via Carta Precatória expedida para a 

comarca de Campo Verde-MT. Em memoriais finais, o douto representante 

do Ministério Público requereu seja a presente ação penal julgada 

totalmente procedente, para fins de condenar MELISSA KELY FRAÇA 

RIOS como incursa nas penas dos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso 
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III, ambos da Lei nº 11.343/06. Por sua vez, a defesa, em memoriais finais, 

que a acusada MELISSA KELLY FRANÇA RIOS seja absolvida da prática 

do crime de tráfico de drogas, por atipicidade de sua conduta, com fulcro 

no artigo 17 do Código Penal e artigo 386, III do Código de Processo Penal; 

Caso não reconhecida a atipicidade da conduta, requer a desclassificação 

para a conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, 

caso não seja acolhido tais argumentos, requer a aplicação da causa de 

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem 

como as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão 

espontânea. É RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os presentes autos 

visam analisar a responsabilidade de MELISSA KELY FRANÇA RIOS, 

devidamente qualificada nos autos, atribuindo-a a conduta tipificada no art. 

33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. Consta na denúncia que no dia 03 de abril 

de 2016, por volta das 09h20min, na Cadeia Pública desta cidade, 

localizada na Avenida Costa e Silva, Centro, em Dom Aquino/MT, a 

denunciada transportou, trouxe consigo e guardou 19,960 gramas de 

maconha, droga esta capaz de causar dependência física ou psíquica, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, 

exclusiva e imediatamente para consumo. DO DELITO TIPIFICADO NO 

ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 - DA MATERIALIDADE. A materialidade 

restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim 

de ocorrência, termo de apreensão, pelo laudo de constatação preliminar e 

pelo laudo de constatação definitiva apontando resultado positivo para 

Maconha. Ressalto que o laudo pericial comprova que havia maconha na 

substância apreendida, estando a referida substância incluída na lista F1 

da RDC nº 15, de 01/03/07, que regulamenta a Portaria nº 344/98 da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, tratando-se, 

portanto, de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil. Presente 

está, portanto, o elemento normativo do tipo, uma vez que a substância 

apreendida amolda-se ao conceito de substâncias entorpecentes, não se 

cogitando, ademais, qualquer forma de autorização legal para seu 

armazenamento. DA AUTORIA. Quanto à autoria, as provas documentais e 

orais, estas consistentes nos depoimentos das testemunhas são 

convergentes ao relatar que a ré praticou o delito de tráfico de drogas, 

tudo corroborado com a própria confissão da ré. Em seu interrogatório 

extrajudicial a réu utilizou-se do sei direito de permanecer em silencia, com 

efeito, judicialmente confessou que levou a droga embaixo de seu sutiã, a 

pedido do seu convivente à época, Julieberson, que estava preso na 

Cadeia Pública desta cidade, portanto, flexionado o verbo “trazer consigo” 

constante no tipo. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja 

o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo 

ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em 

que lhe evidencie a insinceridades, ou quando tiver prova veemente em 

contrário. No caso em debate, verifico que a confissão surgiu de maneira 

espontânea e não há a remota hipótese de auto-imputação falsa, porque a 

revelação da acusada foi confirmada pelos depoimentos testemunhais. A 

testemunha Julieberson Seabra Rabelo, então namorado da ré, ao ser 

ouvida em juízo, confirmou que pediu para a sua namorada à época, ora 

acusada, lhe levar maconha na base de R$ 50,00 (cinquenta reais), para 

ele fumar uma semana inteira na Cadeia, sendo que ela concordou em 

levar a droga. Corroborando a confissão da acusada, a agente prisional 

Cleide dos Santos Aniceto que flagrou a droga sendo levada pela acusada 

para o ex-convivente desta, Julieberson, confirmou integralmente os fatos 

narrados na exordial acusatória, detalhando que a acusada demonstrou 

muito nervosismo no momento da revista que precede o ingresso nas 

celas da Cadeia Pública e, em um dado momento, a agente percebeu um 

volume enrolado em um papel filme que desceu do top de MELISSA, 

aparentando ser entorpecentes, sendo que ao ser questionada para quem 

seria a droga, a acusada declarou que era para o seu marido Julieberson. 

Nesse mesmo sentido, o agente prisional Gabriel Alves Silveira Silva 

relatou que não presenciou os fatos, mas ouviu o relato da agente Cleide e 

deu apoio para levar a ré até a Delegacia desta urbe. Oportuno esclarecer 

que a jurisprudência dá aos policiais que acompanharam a diligência, 

quando envolve o delito de tráfico de drogas ampla credibilidade, quando 

em consonância com todo o contexto probatório. Vejamos: APELAÇÃO 

CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, 

ART. 33)- PRISÃO EM FLAGRANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS - TESTEMUNHAS UNÍSSONAS - ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - 

DEPOIMENTOS SUSPEITOS DOS POLICIAIS - INEXISTÊNCIA - ALEGADA 

INVALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA MENOR DE IDADE - 

INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 202 E 205 DO CPP - 

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DOSIMETRIA - CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - PENA 

READEQUADA. I - O crime de tráfico ilícito de entorpecente é de ação 

múltipla, contendo várias modalidades de condutas delituosas, as quais 

compõem uma única modalidade delitiva, de modo que a presença de 

apenas uma delas é suficiente para o agente incidir nas penas cominadas 

ao tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese de 

comprovada a venda de estupefaciente a indivíduo menor de idade sem 

autorização legal, bem como armazenagem de droga na residência do 

agente para fins de praticar o comércio espúrio, configurada está a 

conduta tipificada no art. 33, caput da Lei Antidrogas, nas modalidades 

''venda'' e ''guarda''. II - Não há falar em ilegalidade de depoimento prestado 

por policial que atuou nas investigações se este atendeu ao disposto no 

art. 155 do CPP. Ademais, o status funcional da testemunha por si só não 

suprime o valor probatório de sua versão, que goza de presunção juris 

tantum de veracidade, especialmente quando prestado em juízo, ao abrigo 

da garantia do contraditório. Por isso, as declarações de policial só não 

terão valor se não encontrarem suporte nos demais elementos de 

convicção existentes nos autos, ou que com eles não se harmonizarem. III 

- O depoimento prestado em juízo por adolescente de 16 anos de idade é 

plenamente válido como meio de prova, haja vista não haver qualquer 

dispositivo legal que lhe confira especial valoração. IV - Em se verificando 

que a ré é primária, possui bons antecedentes, não integra organização 

criminosa e não se dedica à atividade delituosa, imperioso aplicar-se-lhe a 

minorante do § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, notadamente quando as 

circunstâncias do caso concreto, como a quantidade e o tipo de droga, 

permitem chegar-se a esta conclusão. Nesse aspecto, embora a ré 

preencha os requisitos legais supracitados, com base nas circunstâncias 

em que fora cometido o delito, necessário se faz a aplicação do quantum 

de redução no patamar de 1/6. (TJ-SC - ACR: 661483 SC 2010.066148-3, 

Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 30/05/2011, Segunda 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu Preso) n. , de 

Chapecó). Portanto, bem enquadrada está a conduta da ré no tipo penal 

do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo dúvidas de que ele 

efetivamente trazia consigo maconha, sendo certo, ainda, que a mesma 

possuía plena capacidade de discernimento de sua conduta delituosa. 

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do 

tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e 

culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, Lei 

11.343/06. DA TESE DE DEFESA. Em atenção à justa exigência garantista 

de necessidade absoluta de discussão das teses, passo a analisá-las 

explicitamente, para evitar o vício de nulidade. Neste sentido, TJRS, Ap. 

Crim. 70009912346, 6ª Câm. Crim., Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de 

Mello, d.j. 27.09.05: AC Nº. 70.009.912.346 AC/M 558 ¿ S 27.09.2005 ¿ P 

24 APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INC. II, 

DO C.P.B.). 1. Preliminar recursal de nulidade da sentença por falta de 

enfrentamento de teses defensivas acolhida. Sentença que não enfrenta 

teses defensivas suscitadas nas alegações finais, viola o mandamento 

constitucional da fundamentação e os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. 2. Em conseqüência, tendo em vista a fluência 

de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a 

data do presente julgamento, impende decretar a extinção da punibilidade 

da ré, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (retroativa), 

pela pena in concreto (art. 109, inc. V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do 

C.P.B), assim sufragando o princípio que veda a reformatio in pejus 

(indireta no caso) e os princípios da efetividade, da instrumentalidade das 

formas e da economicidade dos atos processuais. APELO PROVIDO. No 

caso em exame, a defesa pugna pela atipicidade de sua conduta, com 

fulcro no artigo 17 do Código Penal e artigo 386, III do Código de Processo 

Penal; Caso não reconhecida a atipicidade da conduta, requer a 

desclassificação para a conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas. 

Pois bem. Quanto a tese de atipicidade da conduta praticada pela ré, tal 

assertiva não merece prosperar, uma vez que o mero fato de a acusada 

ter trazido consigo o entorpecente em seu top não tornou o crime 

impossível, eis que a Cadeia Pública local não adota a revista nua para as 

mulheres, sendo que a agente prisional somente pediu para a ré tirar o seu 

top pelo fato do mesmo possuir bojo, ocasião em que a mesma ficou 

nervosa e disse estar trazendo uma carta que ao tira-la deixou a droga 

cair até o elástico de seu vestido, ocasião em que a agente prisional 

desconfiou e lhe pediu que entregasse o volume, logo, o meio utilizado 

pela agente não foi inteiramente ineficaz, restando evidenciado um perigo 
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mínimo para que o ilícito fosse consumado. Neste caso, não tendo sido a 

conduta da agente inteiramente ineficaz e restando demonstrado que 

houve um perigo, ainda que mínimo, para o bem jurídico almejado, não há 

como reconhecer a tese de crime impossível, este tipificado no artigo 17 

do CP. Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado: HABEAS CORPUS - 

TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL - PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA 

DA ORDEM PÚBLICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS 

ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - TESE DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL - 

MEIO IDÔNEO EMPREGADO PELA PACIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA- PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - 

NÃO VIOLADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - 

ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os pressupostos autorizadores para a 

manutenção da custódia cautelar mantém-se esta em benefício da garantia 

da ordem pública. 2. Havendo indícios de autoria e materialidade, 

apreendendo-se droga durante a averiguação para ingresso em unidade 

prisional, presente está o pressuposto da ordem pública. 3. Para se 

reconhecer o crime impossível, em face da ineficácia absoluta do meio, é 

necessário que o meio utilizado pelo agente seja inteiramente ineficaz para 

a obtenção do resultado, não configurando aludida atipicidade se o meio 

era relativamente inidôneo, de forma que houvesse um perigo, ainda que 

mínimo, para o bem jurídico almejado. 4. A primariedade, os bons 

antecedentes, além da residência fixa não impedem a prisão cautelar 

quando sua necessidade restar demonstrada. Precedentes do STF e STJ. 

5. Ordem denegada. (Processo HC 10000130941693000 MG Orgão 

Julgador Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL Publicação 

24/01/2014 Julgamento de Janeiro de 2014 Relator Kárin Emmerich). 

Quanto ao pedido de desclassificação para a conduta elencada no art. 28 

da Lei de Drogas, tal assertiva também não merece prosperar, uma vez 

que a finalidade de mercancia do entorpecente não é imprescindível para a 

configuração do ilícito, uma vez que trata-se de tipo misto alternativo. Este 

foi o entendimento adotado pela Turma de Câmaras criminais reunidas no 

incidente de uniformização de jurisprudências nº 101532/2015 – Classe 

CNJ – 433 – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, encaminhados aos 

Magistrados em 16/05/2017, onde em seu item 10 foi proposto o seguinte 

enunciado: “o ato de mercancia não é o único a autorizar a condenação 

pelo crime de tráfico de drogas, por ser crime de tipo misto alternativo”, 

ainda, “a caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da 

efetiva comercialização de substancias entorpecentes, bastando que o 

agente pratique uma das várias condutas elencadas pelo ‘caput’ do artigo 

33, da Lei 11.343/06, por se tratar de crimes de tipo misto alternativo”. 

Portanto, restando comprovado que a ré trazia consigo entorpecente com 

a finalidade de entrega-lo ao seu companheiro que se encontrava 

segregado na Cadeia Pública local, não há que se falar em 

desclassificação para uso. DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO 

ARTIGO 40, INCISO III DA LEI 11.343/2006. DA EMENDATIO LIBELLI - Em 

sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela aplicação da 

emantio libelli, para adequar a conduta da ré descrita na exordial, eis que 

restou comprovada a incidência da causa de aumento tipificada no artigo 

40, inciso II, da Lei 11.343/06. POIS BEM. Não se pode olvidar, por 

pertinente, que a acusada se defende do fato criminoso que lhe é 

imputado e não da tipificação legal atribuída na denúncia. Assim, nos 

termos do artigo 383, caput, do CPP promovo a emendatio libelli, para 

imputar a ré o crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, 

ambos da Lei 11.343/06, eis que restou sobejamente comprovado que a ré 

praticou o ilícito penal nas dependências da cadeia publica local. 

Oportunamente, vejamos o que reza artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06: 

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas 

de um sexto a dois terços, se: (...). III - a infração tiver sido cometida nas 

dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou 

hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, 

recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de 

recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, 

de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção 

social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; A 

propósito, o mencionado art. 383 do Código de Processo Penal estabelece 

que: “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na 

denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda 

que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” Ao discorrer 

sobre a matéria GUILHERME DE SOUZA NUCCI leciona: “Portanto, neste 

artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em 

consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou 

queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se 

defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da 

classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de 

defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode 

variar conforme o seu livre convencimento. Se o promotor descreveu, por 

exemplo, um furto com fraude (pena de dois a oito anos de reclusão), mas 

terminou classificando como estelionato (pena de um a cinco anos de 

reclusão), nada impede que o magistrado corrija essa classificação, 

condenando o réu por furto qualificado - convenientemente descrito na 

denúncia - embora tenha que aplicar pena mais grave. [...]. A defesa - 

autodefesa e defesa técnica - volta-se aos fatos imputados e não à 

classificação feita. Não vemos praticidade na conduta do magistrado que, 

estando com o processo em seu gabinete para sentenciar, após verificar 

que não é o caso de condenar o réu por estelionato, mas sim por furto 

com fraude, por exemplo, paralisa seu processo de fundamentação, 

interrompe a prolação da sentença e determina a conversão do julgamento 

em diligência para o fim de ouvir as partes sobre a possibilidade - não 

poderá afirmar que assim fará, pois senão já estará julgamento, em 

decisão nitidamente anômala - de aplicar ao fato definição jurídica diversa 

da constante nos autos. (Manual de processo penal e execução penal. 6 

ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 656/658) (destaquei). 

DISPOSITIVO - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para CONDENAR a acusada MELISSA KELLY FRANÇA RIOS, 

qualificada nos autos, como incursa no crime descrito no artigo 33, caput, 

c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. DA DOSIMETRIA DA PENA. 

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância 

ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a culpabilidade 

da acusada é normal a espécie; não há registro de antecedentes; sua 

conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em 

contrário; o motivo do crime é reprovável, eis que praticou o ilícito penal a 

fim de sustentar o vício de seu então marido que se encontrava 

segregado na cadeia pública local, o que também abrange as 

circunstâncias do delito, com efeito, tais valorações implicam na causa de 

aumento tipificada no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, razão pela qual 

deixo de valorá-las para não incorrer em bis in idem; as consequências do 

crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser 

consideradas como graves, tendo em vista que não se chegou a 

confirmação exata do tempo em que comercializava a droga. A pena do 

delito ora em apreço é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como 

necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 

05 (cinco) anos de reclusão. Concorrem as circunstâncias atenuantes 

previstas no artigo 65, incisos I do Código Penal (agente menor de 21 anos 

na data do fato) e inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão 

espontânea), no entanto, deixo de aplica-las eis que a pena já encontra-se 

fixada em seu patamar mínimo, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ. 

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Concorrendo 

a causa de aumento tipificada no parágrafo 40, inciso III da Lei 11.343/06, 

o qual se encontra tipificada na parte especial do ordenamento jurídico, 

aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão. Presente ainda a causa de diminuição 

de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, o qual 

também se encontra tipificada na parte especial do ordenamento jurídico, 

reduzo a pena em no grau máximo (2/3 – dois terços), considerando que a 

ré é primária, de bons antecedentes, não se dedica às atividades 

criminosas nem integra organização criminosa, passando a dosá-la em 01 

(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Quanto à pena de 

multa a ser aplicada cumulativamente por força do disposto no art. 33, 

caput, da Lei n° 11.343/06, considerando a natureza, a personalidade e a 

conduta social da agente, a gravidade da infração penal e as demais 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 500 

(quinhentos) dias-multa, tendo em vista ainda a capacidade econômica do 

réu, devendo ser observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 

51 do Código Penal. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena da acusada 

MELISSA KELLY FRANÇA RIOS em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 

(dez) dias de reclusão. CONSIDERAÇÕES FINAIS. A multa fixada nesta 

sentença será à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo 

vigente à época dos fatos. Tendo em vista a pena aplicada, estabeleço o 

regime ABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do 

Código Penal, consubstanciado ao fato de que o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, com 
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redação dada pela Lei nº 11.464/07, que veda a aplicação de regime inicial 

diverso do fechado. Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa, e que a pena não foi superior a 

quatro anos, e atento, ainda, que se trata de ré primária e que preenchem 

os demais requisitos previstos no art. 59, do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direitos, conforme permite 

o art. 44, do referido Estatuto Penal, quais sejam, a) prestação de serviços 

à comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com a aptidão da 

ré, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; devendo 

perdurar, sua duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa 

de liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la em 

prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 ambos 

do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], 

consistente no pagamento da quantia equivalente 01 (um) salário mínimo, 

vigente a época da prolação da sentença, uma vez que a jurisprudência 

vem seguindo majoritariamente a Resolução do Senado Federal nº 

005/2012 que julgou inconstitucional a redação “vedada a conversão em 

pena restritiva de direito” constante no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 

11.343/06. Incabíveis os benefícios do art. 77 (suspensão condicional da 

pena) do Código Penal, em razão da incidência do art. 44 do CP. CONCEDO 

a ré o direito de recorrer em liberdade, posto que respondeu a presente 

nesta condição, não tendo sobrevindo fatos que altere-a. Isento a ré ao 

pagamento das custas processuais, por estar sendo assistida pela 

Defensoria Pública e ainda por ser considerada pessoa pobre na forma da 

Lei. DESTINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Quanto à droga apreendida, 

oficie-se à Autoridade Policial responsável para proceder a sua 

destruição, em consonância com a Lei de Drogas. Com relação aos 

demais objetos e bens, estes deverão ser RESTITUÍDOS a ré, por não 

restar demonstrado tratarem-se de bens provenientes do tráfico. Assim, 

INTIMEM-A para proceder a sua retirada. Saliento que, para a restituição 

da motocicleta deverá ser apresentado documento que comprove a sua 

propriedade. Caso contrário, ser-lhe-á decretado o seu perdimento em 

favor da União. OUTRAS CONSIDERAÇÕES. Transitada em julgado esta 

decisão, determino ainda: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual 

e Federal; b) Oficie-se ao TRE/MT; c) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente. Após, arquive-se o 

presente feito, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dom Aquino-MT, 31 de maio de 2017. Luciana 

Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito. Eu, Marli Ribeiro Santos, digitei.

 Dom Aquino - MT, 9 de outubro de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50450 Nr: 2398-39.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge José Muneretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Margarete Ceconello - 

OAB:41639/RS, Paola Cristina Rios P. Fernandes - OAB:9.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte exequente, por 

intermédio de seus procuradores, para que, no prazo legal, se manifeste 

acerca da juntada de ref.25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 1912-20.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Hamann Matias, Claudineia da Costa Camargo, 

Danilo da Costa Matias rep/ por Claudinéia da Costa Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Viação Redentor Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Wagner Matias - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Xavier Kuster - 

OAB:8241/PR, Leonardo Penteado de Carvalho - OAB:44.414/PR

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento.

No mais, consigno que permanecendo a parte inerte, após devidamente 

intimada, será a presente Carta Precatória devolvida independente de 

cumprimento, conforme determina o item 2.7.5 da CNGC-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56884 Nr: 1856-84.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD TEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, 

Alberto Luiz Burani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO AUGUSTO GUTIERREZ DE OLIVEIRA, 

KELLY REJANE RAASCH FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melissa Cezar Milanesi - 

OAB:22.390, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT/ 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9664 Nr: 781-59.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Donizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlantico Fundo de Investimento em Direitos 

Creditorios não Padronizados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:221.386, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:13.604-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, e conforme a certidão de fl.398 

INTIMO a parte exequente, por intermédio de seus procuradores, para que 

tomem ciência da decisão de fl.372:"Processo nº 781-59.2008.811.0034; 

Código 9664; VISTOS ETC.; Trata-se Cumprimento de Sentença movido por 

ADEMILSON DONIZETE DA SILVA em face do ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Primeiro, ao Cartório Distribuidor para 

que no Setor de Cadastro retifique a capa dos autos, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil. Após, 

INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado(a), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos 

de fls. 308/309, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 

523, § 1º, do CPC e em caso de não pagamento espontâneo, fica desde 

logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do §3° do mesmo diploma. 

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil. Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, em caso 

de impugnação ao cumprimento de sentença por parte da devedora, 

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito requerendo o que entender de direito, vindos os 

autos posteriormente conclusos para ulterior deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 23 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva. Juiz de Direito em substituição legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8091 Nr: 190-34.2007.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis, Adriano Paulo dos Reis, 

Antonio Paulo dos Reis, Sebastiana Souza dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Bauermeister - 

OAB:7.328-B

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente, para, no prazo legal, 

providenciar o recolhimento das custas no Juízo Deprecante, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça - 

www.tjmt.jus.br (CNGC/MT art. 389 - seção 7), para proceder à 

distribuição da Carta Precatória expedida nos presentes autos, na 

Comarca de Campo Verde/MT, devendo comprovar nos autos o devido 

recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30189 Nr: 867-25.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno França Ferreira - 

OAB:19154, Mario Medeiros Neto - OAB:12.073

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 52/07-CGJ, intimo o advogado de defesa para 

que em 05 (cinco) dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30424 Nr: 203-57.2012.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Rodrigues da Costa, Alvanei Pereira 

Campos, Genário Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Vadi José Graciano - OAB:3524-A, Valdir Scherer - OAB:3.720

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo 

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na 

denúncia, para o fim de absolver o acusado GENÁRIO RODRIGUES DA 

CRUZ da prática do crime descrito no artigo 155, parágrafo 1º, incisos I e 

IV do Código Penal, para absolver o acusado OTAVIANO RODRIGUES DA 

COSTA da prática do crime descrito no artigo 155, parágrafo 1º, incisos I e 

IV do Código Penal, e condenar o réu ALVANEI PEREIRA DA COSTA, como 

incurso nas penas do artigo 12, da Lei nº. 10.826/03 e artigo 180, Caput, 

do Código Penal, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério 

trifásico, em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em 

regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, do salário mínimo 

mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data 

do fato, com direito de apelar da presente sentença. Substituo, porém, a 

referida pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a 

serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. 3.2. Determino que, após o 

trânsito em julgado: a) seja lançado o nome do réu no rol dos culpados 

(artigos 5º, LVII, CF e 393, II, CPP); b) seja expedido ofício ao Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, cientificando-o da suspensão 

dos direitos políticos do acusado, até o cumprimento ou extinção da pena 

(Súmula 9 do TSE), conforme determinação constitucional (artigo 15, III, 

CF), por ser efeito automático e inafastável da presente condenação; c) 

seja expedido o B.I.E, comunicando os órgãos de identificação criminal, na 

forma da lei; d) seja expedida guia de recolhimento para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade imposta, contendo os dados insertos no artigo 

106 da LEP e dando-se ciência ao Ministério Público (art. 106, § 1º, LEP); 

e) seja a guia encaminhada à Vara de Execução Criminal – VEC – desta 

Comarca para cumprimento (...)3.5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-49.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000344-49.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GABRIEL LORENZZATTO - MT20692-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 31/10/2018 Hora: 13:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 16 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010477-36.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENEU REPRESENTACOES - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L R RAZERA ENXOVAIS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº 8010477-36.2015.8.11.0034 

EXEQUENTE: RENEU REPRESENTAÇÕES – EIRELI EPP EXECUTADO: X L R 

RAZERA ENXOVAIS - ME VISTOS ETC. Considerando o endereço 

informado pela parte autora (Id.: 12550933), à secretaria elabore-se 

cálculo do débito. Em seguida, INTIME-SE a parte executada para que 

pague a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação bem como sob pena 

penhora e avaliação de bens. Não efetuado o pagamento, certifique-se, e, 

em sequência intime-se a exequente para em 15 (quinze) dias requerer o 

que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Dom 

Aquino/MT, 22 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49314 Nr: 64-93.2010.811.0093

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDL, RCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romualdo José Zalevski - 

OAB:MT/12.292

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Aplicação de Medidas Protetivas proposta pelo 

Ministério Público em face de Loenilda Gomes de Lima e Roberto Carlos 

Santos, em tese por terem castigado o menor Adão Pereira Gomes da 

Silva Junior de forma imoderada, por ter praticado ato libidinoso com um 

colega. Alegam ainda que em virtude das lesões que o menor 

apresentava, bem como o descontrole emocional da genitora, o Conselho 

Tutela entregou o menor ao seu genitor.

Em determinação de fls. 62/69, foi deferido o pedido de antecipação de 

tutela para a aplicação das medidas prevista nos art. 129, I, III, V, e VII do 

ECA.

 Realizou-se audiência para advertência das medidas aos requeridos.

Ás fls. 102/106, os requeridos apresentaram contestação.

Na realização da audiência de instrução de fls. 280/297, foi requisitado o 
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laudo pericial, qual foi devidamente juntado às fls. 334.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo julgamento 

antecipado do feito afirmando que não restou comprovado o alegado em 

sede de petição inicial.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que a ação proposta pelo Ministério Público 

merece ser procedente.

 O Ministério Público pugnou pela aplicação de medidas de proteção 

concernentes à genitora e ao próprio menor e, subsidiariamente, o 

acolhimento familiar e a colocação em família substituta.

Cumpre destacar que a ação foi ajuizada em 09/02/2010 e, durante a 

instrução processual foi determinada a realização de estudos 

psicossociais na residência da família a fim de verificar a situação da 

família, conforme antecipação de tutela deferida às fls. 62/69.

Em maio de 2015 (fls. 319/320), foi realizado o Estudo Psicossocial mais 

recente, em que restou comprovado que a convivência familiar se 

encontra em perfeita harmonia, sendo ambiente com “relacionamento 

compatível e adequado ao menor Adão.”

Assim, as medidas de proteção que foram deferidas quando da 

antecipação de tutela, atingiram o seu objetivo, resgatando a convivência 

familiar entre menor e sua genitora.

Desta forma, considerando que o pedido inicial buscava a aplicação de 

medidas de proteção ao menor e à genitora, bem como em caso de se 

reconhecer a incapacidade de se manter o poder familiar, determinar a 

colocação do menor em família substituta, verifica-se que as medidas 

adotadas durante o longo período de tempo de duração dos presentes 

autos, de certa forma, culminaram com o restabelecimento do exercício do 

poder familiar da forma que se espera, com ambiente familiar que respeita 

os direitos de crianças e adolescentes.

No entanto, verifica-se que a adoção, neste momento, de qualquer medida 

de proteção, ou ainda, de eventual colocação em família substituta, 

evidentemente seria a ruptura de uma situação de normalidade, violando o 

melhor interesse da criança/adolescente, bem como o princípio da 

intervenção mínima, princípios expressamente previstos nos incisos IV e 

VII do parágrafo único do art. 100 do Estatuto da Criança e Adolescente.

Desta forma, o pedido inicial merece acolhimento, porém, em decorrência 

do decurso do tempo, nenhuma medida deve ser adotada a partir deste 

momento, diante da fundamentação acima.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, confirmando a antecipação de tutela concedida 

anteriormente.

 Sem custas e honorários sucumbenciais, pois incabíveis à espécie nos 

termos do art. 141 do Estatuto da Criança e Adolescente.

Ciência ao Ministério Público e intimem-se os requeridos via DJe.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73373 Nr: 123-08.2015.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SALVADOR, Dilson Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MASAYOSHI SUMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1422-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes para que, dentro de 

15 dias, apresentem as provas que ainda pretendem produzir, conforme 

despacho de folhas 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49314 Nr: 64-93.2010.811.0093

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDL, RCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romualdo José Zalevski - 

OAB:MT/12.292

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida do teor da sentença de 

folhas 336-338.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80115 Nr: 1252-77.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe Gebauer de Negreiro 

- OAB:14583/MT

 Impulsiono os autos para intimar o Sr. Fellipe Gebauer de Negreiro 

advogado, para devolução dos auto à secretaria, no prazo de 3 dias de 

acordo com o CPC 234 § 4, visto que o processo se encontra com carga 

com este desde o dia 24/09/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49216 Nr: 913-02.2009.811.0093

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdS, GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Diante da não manifestação das partes, impulsiono os autos ao Ministério 

Público, em cumprimento ao despacho de folhas 129/129v.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114909 Nr: 1998-26.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdS, Tiago Henrique da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Weslwy Kunz Pires - 

OAB:24.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a certidão do menor devidamente retificada foi juntada aos 

autos.

Vara Única

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 582 de 734



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81659 Nr: 993-76.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINEDE DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente acerca do 

desarquivamento dos autos para desentramento de documentos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100745 Nr: 1862-97.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR ROSANELI -ME, Rudimar Rosaneli, 

Eleir Perin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Intime-se a exequente para que manifeste-se sobre o bem oferecido em 

garantia da dívida nos autos de embargos à execução em apenso e 

requeira o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105971 Nr: 699-48.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ROSANELI -ME, Rudimar Rosaneli, Eleir Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira 

Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tomando como parâmetro, ainda, as informações constantes nos autos 

de recuperação judicial, sobretudo o expressivo numerário líquido em 

posse da recuperanda, ora embargante, que supera os 7 milhões de 

Reais, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária.Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova, igualmente vai INDEFERIDO.Tendo o 

empréstimo sido obtido por pessoa jurídica exploradora de atividade 

econômica, está-se diante de relação civil-comercial sobre a qual não se 

aplica, ad initio, o Código do Consumidor.Intime-se para recolhimento das 

custas.Cite-se o embargado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.Com a manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108981 Nr: 2350-18.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - Sindicato Dos Trabalhadores Do Ensino Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a tutela de urgência requerida.

Tratando-se de verba alimentar salarial, a antecipação resultaria na 

impossibilidade de restituição, o que por si só torna inviável a 

contraindicado o deferimento da medida antecipatória requerida.

Ao depois, não vislumbro urgência no provimento jurisdicional, eis que as 

verbas pretendidas tem lastro, em tese, em fato ocorrido no ano 1994.

Cite-se o demandado para contestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86347 Nr: 2234-51.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Oliveira da Rocha, FATIMA TOIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, caso 

queira, proceder com a liquidação de sentença por arbitramento, nos 

termos do art. 509, I, do CPC, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85801 Nr: 1751-21.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gefferson Cavalcanti Paixão 

- OAB:MT/23125/0, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - 

OAB/MT

 O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de LOURIVAL DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta 

delituosa tipificada no art. 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II, além dos artigos 

129, §6º e 147, todos do Código Penal.

A denúncia, instruída com o incluso inquérito policial, foi recebida, na 

forma em que foi posta em juízo pela decisão de fls. 77-78, em 13.02.2014.

Resposta à acusação apresentada pelo acusado às fls. 93-94.

Audiências de instrução realizadas em 17.12.2015, 11.07.2016 e 

23.06.2017 (fls. 116-119, 134 e 151-152).

Memorias finais apresentado pela acusação às fls. 161-165, postulando a 

pronúncia do acusado LOURIVAL DE OLIVEIRA, como incurso nas 

condutas tipificadas no artigo 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II e artigo 129, 

§6º, todos do Código Penal, bem como a absolvição quanto ao artigo 147 

do Código Penal.

Por sua vez, a defesa do acusado pugnou pela absolvição do acusado em 

relação ao delito praticado contra a vítima Rosimar, e, no caso de não ser 

esse o entendimento do Juízo pugnou a defesa pela desclassificação do 

delito para lesão corporal e a exclusão das qualificadoras.

Réu pronunciado às fls. 166-173.

É O RELATÓRIO, NOS MOLDES DO ARTIGO 423, II, DO CPP.

DA INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO

Inexistindo nulidades a sanar, declaro o processo preparado para 

julgamento.

Designo a sessão de julgamento para a data de 28 de novembro de 2018, 

às 09h00min.

Providencie a disponibilização de equipamento de reprodução de mídia 

audiovisual, a fim de que as mídias encartadas nos autos possam ser 

reproduzidas.

Providencie a disponibilização dos objetos apreendidos no feito e que 

foram utilizados para a prática criminosa.

Procedam-se às intimações necessárias e demais providências 

pertinentes.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118206 Nr: 4275-15.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 23ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF, Tereza 

Pozzeti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Laecio da Costa Figueiredo, Africa Contabilidade e Consultoria 

em Negócios Nacionais e Internacionais LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa Caris de Sousa - 
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OAB:SP/205.271, Helio Cezar Rodrigues - OAB:DF/8.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Helio 

Cezar Rodrigues e Elisa Caris de Sousa, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50544 Nr: 2279-72.2017.811.0036

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Henrique Dias Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2279-72.2017.811.0036 - 50544

ESPÉCIE: Inquérito Policial-PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): Breno Henrique Dias Campos

INTIMANDO: Indiciado(a): Breno Henrique Dias Campos, Cpf: 

06549027128, Rg: 2823824-9 SSP MT Filiação: Lenon Carlos da Silva 

Campos e Simine Dias da Silva, data de nascimento: 03/05/1997, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: Av. Rio das Garças, S/n, Bairro: São Sebastião, Cidade: 

Guiratinga-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU BRENO HENRIQUE DIAS CAMPOS, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o do 

inteiro teor da referida denúncia para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente defesa preliminar escrita e rol de testemunhas. Se pretende 

constituir advogado ou se o Juiz deverá nomear-lhe um defensor público 

ou dativo para patrocinar a sua defesa, e neste caso, as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, nos termos do artigos 396 

e 396-A do Código de Processo Penal. Para que COMPAREÇA a audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO redesignada no dia 29/11/2018 às 

16h00Min(MT), sito à Av. Rotary Internacional, nº 1525, Bairro Santa Maria 

Bertila, Guiratinga-MT. DECISÃO/DESPACHO: Processo n.º 

2279-72.2017.811.0036 Código: 50544Despacho.Vistos, etc.Ante a 

convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado, conforme Ofício Ordinário nº 914/2018 CSC- CGJ, para 

jurisdicionar, em regime de exceção, na Comarca Rondonópolis/MT, com 

comparecimento obrigatório, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 

29/11/2018 às 16h00min (MT). INTIMEM-SE. Expeça-se o necessário. Às 

providências.Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 15 de outubro de 

2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16394 Nr: 1135-10.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Patriota Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1135-10.2010.811.0036 (16394)

 Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o petitório da parte exequente de fl. 71.

1) Nesse sentido, EXPEÇA-SE o COMPETENTE ALVARÁ JUDICIAL em 

favor da parte exequente para o levantamento do valor bloqueado via 

BacenJud (fls. 37/38), transferindo a totalidade desse valor depositado 

para a conta bancária indicada na petição de fls. 71.

2) Dando prosseguimento ao feito, POSTERGO a análise dos demais 

pedidos, para momento posterior a atualização da dívida, com os devidos 

descontos. Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente nos autos a memória de cálculos 

devidamente atualizada do restante do débito que ainda não foi quitado, 

bem como requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50823 Nr: 2388-86.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolina Rodrigues Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 49.

Guiratinga - MT, 15 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 138 Nr: 19-38.1988.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COREAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CASTRO SANDY 

- OAB:6572, MARCELA MEIRELLES NEVES - OAB:5643, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:rua 

carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO MARQUES 

- OAB:70610/SP

 Autos n° 19-38.1988.811.0036 (138)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 1) INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, MANIFESTE-SE em 

relação a defesa da parte executada de fls. 342/344, ATUALIZE o valor do 

débito e INDIQUE nos autos os bens da parte executada passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

2) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 584 de 734



 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49923 Nr: 1988-72.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvaldo Nogueira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 49.

Guiratinga - MT, 15 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4559 Nr: 426-53.2002.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozair Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO STIEHLER MECCHI - 

OAB:17257, Honorino de Souza Júnior - OAB:422l -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO JOSÉ CAPELARI - 

OAB:8381

 Autos nº 2002/190 (4559)

Ação de Inventário / Arrolamento Sumário

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Certidão de fls. 121 que informa que os autos foram 

desarquivados por força do requerimento de fls. 115/116 e esteve em 

Cartório para vistas pelas partes.

2) Devidamente intimado, a parte interessada apresentou no presente feito 

o PEDIDO DE SOBREPARTILHA às fls. 122/159, contudo compulsando o 

Sistema Apolo observa-se que o referido pedido de forma idêntica já esta 

sendo processado nos autos de nº 1734-65.2018.811.0036 (58495), 

desse modo observa-se que a referida situação trata-se de ajuizamento 

em duplicidade do mesmo pedido, isso é, “bis in idem” que não é aceito 

pelo Código de Processo Civil.

Dessa forma, para evitar tumulto processual, imperioso o 

DESENTRANHAMENTO da referida petição de fls. 122/159 destes autos e 

o RETORNO do presente feito ao ARQUIVO DEFINITIVO.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30007 Nr: 1096-76.2011.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional, Laticínio Garça Branca Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, PROCURADORIA DA 

FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 Autos n° 1096-76.2011.811.0036 (30007)

Embargos de Terceiros

Decisão.

Vistos etc.

Com o objetivo das partes produzirem provas para comprovar as 

questões de mérito, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o 

dia 08/11/2018, às 14:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestarem os seus depoimentos, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15765 Nr: 509-88.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Paulino Vilela, Osvaldo Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9508/MT

 Autos n° 509-88.2010.811.0036 (15765)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da Certidão de fl. 171/171v a qual informa que não foi possível 

proceder com a citação dos executados.

2) Dessa forma, CUMPRA-SE a serventia integralmente o segundo e 

terceiro dispositivo da decisão de fl. 138.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60534 Nr: 2504-58.2018.811.0036

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Jackeline Marin Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Borracheiro, Baiano do Peixe, Mario de 

Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR pleiteada na exordial, para isso:1) DETERMINO a expedição de 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da parte autora, para 

que seja reintegrado na posse da área do imóvel, objeto da presente lide, 

INTIMANDO os requeridos conhecidos como ANTÔNIO "BORRACHEIRO", 

MARIO DE TAL e BAIANO DO PEIXE para que se ABSTENHAM de praticar 

quaisquer atos de obstrução (turbação/esbulho) das referida terra rural, 

inclusive os de ameaça, que impeçam ou atrapalhem o uso e gozo das 

áreas descritas pela autora.2) DETERMINO, ainda, que a inobservância da 

presente decisão importará na aplicação de MULTA ÚNICA a qual fixo no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).3) EXPEÇA-SE o respectivo 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que deverá ser cumprido em 

diligência, com reforço policial se necessário for, cabendo ao executor da 

Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda 
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física com os requeridos. Caso necessário, OFICIE-SE ao Comando Local 

da Policia Militar ou a quem faça às vezes, para providenciar, quando 

possível, o deslocamento de policiais para dar apoio ao cumprimento do 

referido Mandado.4) DETERMINO ainda que no mesmo ato de cumprimento 

do Mandado de Reintegração de Posse seja realizada a devida 

constatação da área por meio de inspeção, in loco, a ser realizada pelo 

Oficial de Justiça, para o esclarecimento dos fatos.Assim, EXPEÇA-SE 

também o competente MANDADO DE CONSTATAÇÃO para que o Oficial 

de Justiça, no momento do cumprimento da Reintegração de Posse, 

averigue o imóvel objeto da presente lide, respondendo as seguintes 

questões:a) Se o imóvel objeto da presente lide

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46763 Nr: 438-42.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Carlos 

Henrique da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 

OAB:

 Processo n.º 438-42.2017.811.0036 (46763)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Ministério Público 

Estadual, em substituição legal ao paciente CARLOS HENRIQUE DA SILVA, 

em face da o Estado de Mato Grosso e o Município de Guiratinga/MT, 

igualmente qualificados, de modo que DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 

retro do Parquet. Nesse sentido:

1) CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que passe a constar 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

2) Após, INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

cumpram-se com a sentença judicial, providenciando a disponibilização do 

procedimento cirúrgico de Estenose Uretral Traumática, seja em 

estabelecimento público ou privado, conveniado ou não ao SUS em favor 

da paciente CARLOS HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, SOB 

PENA DE PENHORA ONLINE NA CONTA BANCÁRIA DO ENTE 

FEDERATIVO, devido a urgência e a natureza do direito perseguido.

3) Caso haja o transcurso do prazo e os requeridos não tenham juntado 

qualquer comprovação do cumprimento da sentença judicial, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público, para que demonstre nos autos, via 

prova documental, 03 (três) orçamentos de hospitais/clínicas particulares 

do valor necessário para a realização do procedimento cirúrgico de 

Estenose Uretral Traumática em relação a enfermidade sofrida pelo 

paciente CARLOS HENRIQUE DA SILVA.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 11/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11400 Nr: 516-85.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, quitar o saldo devedor das custas processuais, no valor de 

R$ 673,86.

 Guiratinga - MT, 16 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30054 Nr: 1145-20.2011.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Monteiro Neves, Espólio de Ana 

Ferreira Neves, Maria Auxiliadora Neves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Monteiro Neves, Ana Aparecida 

Figueiredo Coelho, Antonio Cleber Pereira Campos, Hugo e sua esposa, 

Arnaldo e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Considerando os termos do despacho de fls, 326, item 2)que determinou 

a intimação das partes da data de inicio dos trabalhos periciais já marcado 

pelo perito as fls, 324. INTIMO as partes através de seus advogados 

acerca da data dos inicios dos trabalhos periciais para o dia 23 de 

Novembro de 2018, às 8:00horas no fórum da Comarca de Guiratinga/MT. 

Considerando que as partes já foram intimadas via DJE nº 10359, dos 

termos do despacho de fls, 326, aguarda em cartório a juntada dos 

quesitos e eventual indicação de assistente técnico para analise da 

produção de provas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36555 Nr: 472-85.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzivânia Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayra Souza de Moraes - 

OAB:14.747/MT

 Processo n.º 472-85.2015.811.0036

Código: 36555

Criminal

Decisão.

Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 135, designo audiência de justificação para 

o dia 21/11/2018, às 17:00h00min (MT), ocasião em que a denunciada terá 

oportunidade de expor os motivos que ensejaram o referido 

descumprimento.

I- INTIMEM-SE a acusada, LUZIVÂNIA SILVA DE SOUZA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 11 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59679 Nr: 2184-08.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GWdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2184-08.2018.811.0036

Código: 59679

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado, conforme Ofício Ordinário nº 914/2018 CSC- CGJ, para 

jurisdicionar, em regime de exceção, na Comarca Rondonópolis/MT, com 

comparecimento obrigatório, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 586 de 734



08/11/2018 às 14h00min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11400 Nr: 516-85.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT

 Processo n.º 516-85.2007.811.0036

Código: 11400

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificada, em face de HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA, 

igualmente qualificado.

 A parte exequente à fl. 79/81 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve à Fazenda Pública Estadual, conforme documento anexo às fls. 

80/81.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita à obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento).

DETERMINO o levantamento das penhoras existentes.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para restituição, ao Executado, dos valores 

bloqueados via penhora on line (Bacenjud) para a conta bancária do 

executado indicada a fl.84.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 29 de setembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11400 Nr: 516-85.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT

 Autos: 516-85.2007.811.0036

 Código: 11400

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado em fls. 71/73 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Sentença

 Processo nº 2452-62.2018.811.0036 – CI: 60400

 Vistos, etc. IRACY SOUZA SILVA, Auxiliar Judiciária lotada na Comarca 

de Guiratinga, matrícula 5321, requereu 03 (três) meses de 

Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 04/10/2013 a 04/10/2018. O 

pedido veio instruído com certidão informando que a servidora preenche 

os requisitos necessários à concessão do pedido, bem como informação 

sobre a vida funcional da mesma, relatando ainda que a servidora não 

teve falta injustificada no período e não responde a processo 

administrativo (PAD). A requerente também anexou relatório do tempo de 

serviço, onde comprova não haver falta injustificada no período. Com a 

alteração do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, publicada no Diário da Justiça nº 7.610, de 04/05/2007, circulado 

em 08/05/2007, foi delegada a competência ao Juiz Diretor do Foro para 

apreciar a matéria. É o relatório. Decido. O pedido há que ser deferido por 

preencher os requisitos necessários à sua concessão, conforme 

disposição do artigo 110 da LC-MT nº 04/90 e a previsão legal da LC nº 59 

de 03/02/1999, prevê o benefício. Posto isso, julgo procedente o pedido 

para conceder a servidora IRACY SOUZA SILVA, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 5321, 03 (três) meses de Licença Prêmio (referente ao 

quinquênio de 04/10/2013 a 04/10/2018) a serem usufruídos 

oportunamente conforme a conveniência do serviço. Informe-se ao 

DRH/TJMT, para as anotações necessárias. Após, arquive-se observando 

as cautelas legais. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 05 de outubro 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito Diretor do Foro.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70154 Nr: 413-19.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ANSELMI JUNIOR, AMARINALDO 

MENDES DE OLIVEIRA, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT Nº11.443, Fabio Lucio da Silva - OAB:16153-A, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:OAB/MT Nº 7.297, Pedro Henrique 

Gonçalves - OAB:11999/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUGO ANSELMI JUNIOR, Cpf: 

02629040127, Rg: 12959162, Filiação: Hugo Anselmi e Zelinda da Silva 

Anselmi, data de nascimento: 09/11/1987, brasileiro(a), natural de 

Itaúba-MT, solteiro(a), professor, Telefone (66) 9901-0866. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR Hugo Anselmi Junior, nas penas do art.33, §3º, 

Lei 11.343/06, Amarinaldo Mendes de Oliveira e Fábio José dos Santos 
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pelos delitos capitulados no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/2006 e artigo 

331, do Código Penal. Nos termos do sistema trifásico de Nelson Hungria e 

em respeito à individualização da pena, passo a dosimetria das penas dos 

condenados.CONDUTA DE HUGO ANSELMI JUNIORPena - detenção, de 6 

(seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil 

e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.1ª 

FASE.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1.) culpabilidade: próprias do crime.2.) 

antecedentes:sem antecedentes.3.) conduta social: nenhum apontamento 

significativo.4.) personalidade: sem aferição especializada e dados 

concretos.5.) motivos: nada consta.6.) circunstâncias: próprias do 

crime.7.) consequências: próprias do crime.8.) comportamento da vítima: a 

vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Diante das circunstâncias 

acima analisadas, considerando inexistirem quaisquer aspectos negativos, 

fixo-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de 

detenção e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa 

equivalente a um trigésimo do salário-mínimo, na data do fato, atualizável 

na execução (art. 49, § 2º, CP).2ª FASESem atenuantes, nem 

agravantes.3ª FASENão há causas de aumento ou diminuição da pena. 

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção, e 

pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa equivalente a 

um trigésimo do salário-mínimo, na data do fato, atualizável na execução 

(art. 49, § 2º, CP), além da medida educativa de comparecimento a 

programas ou curso educativo, prevista no inciso III, do artigo 28, da Lei 

11.343/2006, como necessárias e suficientes para a prevenção e 

repressão do crime.Posto isso, CONDENO HUGO ANSELMI JUNIOR, 

devidamente qualificado nos autos, a pena de 06 (seis) meses de 

detenção e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa 

equivalente a um trigésimo do salário-mínimo, na data do fato, atualizável 

na execução (art. 49, § 2º, CP), no regime inicial aberto, de acordo com 

artigo 33, § 2º, “c”, do CP, como necessária e suficiente para a prevenção 

e repressão do crime.Ademais, em razão do réu preencher os requisitos 

objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena 

privativa de liberdade em restritiva de direito. Assim, atendendo o 

preceituado no § 2º do artigo 44, primeira parte, aplico 01 (uma) pena 

restritiva de direito, consistente no seguinte: prestação de serviços 

comunitários em um total de 06 (meses), convertidos em horas, nos 

termos do artigo 46, § 3º, do CP, em entidade assistencial, hospitalar ou 

escolar, da Comarca em que o condenado reside e indicada pelo Juízo da 

Execução penalCONDUTAS DE AMARINALDO MENDES DE OLIVEIRA1)Do 

crime de uso de substância entorpecente.Penas:I – advertência sobre os 

efeitos das drogas;II – prestação de serviços à comunidade;III – medida 

educativa de comparecimento a programas ou curso educativo.Posto isto, 

aplico ao réu AMARINALDO MENDES DE OLIVEIRA a penalidade de medida 

educativa de comparecimento a programas ou curso educativo, prevista 

no inciso III, do artigo 28, da Lei 11.343/2006.2)Do crime de DesacatoPena 

- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.1ª 

FASE.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1.) culpabilidade: próprias do crime.2.) 

antecedentes:sem antecedentes.3.) conduta social: nenhum apontamento 

significativo.4.) personalidade: sem aferição especializada e dados 

concretos.5.) motivos: nada consta.6.) circunstâncias: próprias do 

crime.7.) consequências: próprias do crime.8.) comportamento da vítima: a 

vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Diante das circunstâncias 

acima analisadas, considerando inexistirem quaisquer aspectos negativos, 

fixo-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de 

detenção.2ª FASESem atenuantes, nem agravantes.3ª FASENão há 

causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena de 06 (seis) meses de detenção, como necessária e suficiente para 

a prevenção e repressão do crime.Posto isso, CONDENO AMARINALDO 

MENDES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, a pena de 06 

(seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, de acordo com artigo 

33, § 2º, “c”, do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e 

repressão do crime, pelo crime descrito no art. 331, “caput”, do Código 

Penal.Ademais, em razão do réu preencher os requisitos objetivos e 

subjetivos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena privativa de 

liberdade em restritivas de direito. Assim, atendendo o preceituado no § 2º 

do artigo 44, primeira parte, aplico 01 (uma) pena restritiva de direito, 

consistente no seguinte: prestação de serviços comunitários, em um total 

de 06 (seis) meses, convertidos em hora, nos termos do artigo 46, § 3º, 

do CP, em entidade assistencial, hospitalar ou escolar, da Comarca em que 

o condenado reside e indicada pelo Juízo da Execução penal.Nesse 

passo, embora o réu tenha praticado o crime em concurso material, deixo 

de promover a soma das penas, haja vista a natureza do crime previsto no 

artigo 28, da Lei 11.343/2006.CONDUTAS DE FÁBIO JOSÉ DOS 

SANTOS1)Do crime de uso de substância entorpecente.Penas:I – 

advertência sobre os efeitos das drogas;II – prestação de serviços à 

comunidade;III – medida educativa de comparecimento a programas ou 

curso educativo.Posto isto, aplico ao réu AMARINALDO MENDES DE 

OLIVEIRA a penalidade de medida educativa de comparecimento a 

programas ou curso educativo, prevista no inciso III, do artigo 28, da Lei 

11.343/2006.3)Do crime de DesacatoPena - detenção, de 6 (seis) meses a 

2 (dois) anos, ou multa.1ª FASE.Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1.) culpabilidade: 

próprias do crime.2.) antecedentes:sem antecedentes.3.) conduta social: 

nenhum apontamento significativo.4.) personalidade: sem aferição 

especializada e dados concretos.5.) motivos: nada consta.6.) 

circunstâncias: próprias do crime.7.) consequências: próprias do crime.8.) 

comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática 

delitiva. Diante das circunstâncias acima analisadas, considerando 

inexistirem quaisquer aspectos negativos, fixo-lhe a pena base no mínimo 

legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.2ª FASESem atenuantes, nem 

agravantes.3ª FASENão há causas de aumento ou diminuição da pena. 

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção, 

como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do 

crime.Posto isso, CONDENO FABIO JOSÉ DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, a pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime 

inicial aberto, de acordo com artigo 33, § 2º, “c”, do CP, como necessária e 

suficiente para a prevenção e repressão do crime, pelo crime descrito no 

art. 331, “caput”, do Código Penal.Ademais, em razão do réu preencher os 

requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, converto a 

pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Assim, atendendo o 

preceituado no § 2º do artigo 44, primeira parte, aplico 01 (uma) pena 

restritiva de direito, consistente no seguinte: prestação de serviços 

comunitários, em um total de 06 (seis) meses, convertidos em horas, nos 

termos do artigo 46, § 3º, do CP, em entidade assistencial, hospitalar ou 

escolar, da Comarca em que o condenado reside e indicada pelo Juízo da 

Execução penal.Nesse passo, embora o réu tenha praticado o crime em 

concurso material, deixo de promover a soma das penas, haja vista a 

natureza do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.No que tange 

os bens apreendidos à fl. 47, DEFIRO a sua restituição em favor dos réus, 

por não se enquadrarem em instrumento do crime. Nesse sentido:EMENTA: 

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICADO PARA 

A CONDUTA DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA 

CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI 11.343/06). PERDA EM FAVOR DA 

UNIÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS. RESTITUIÇAO. 

POSSIBILIDADE. BENS E VALORES QUE, POR COERÊNCIA, NAO 

CONSTITUEM PRODUTOS OU INSTRUMENTOS DO CRIME PARA O QUAL A 

CONDUTA FOI DESCLASSIFICADA. ISENÇAO DO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO SUSPENSA NO 

PRAZO DO ART. 12, DA LEI Nº 1.060/50. EVENTUAL ISENÇAO DEVE SER 

AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇAO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O art. 60 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) estabelece que 

o Juiz poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, havendo 

indícios suficientes, a apreensão ou outras medidas assecuratórias com 

relação aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos 

dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com a 

sua prática. Além disso, a lei de regência dispõe, em seu art. 62, que os 

veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de 

transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer 

natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, também 

poderão ser apreendidos. 2. Na hipótese prevista no art. 63 da Lei nº 

11.343/06, a perda dos bens, instrumentos e dos produtos do crime 

apreendidos, não é uma espécie de pena, mas, sim, um efeito da 

condenação e, por isso, tais objetos ou valores devem ter relação com o 

crime que se imputa ao réu, no édito condenatório. 3. Com a 

desclassificação, operada na sentença, da conduta de tráfico de drogas, 

inicialmente imputada na denúncia, para a de posse de substância 

entorpecente para consumo pessoal, os bens e valores apreendidos em 

razão da suspeita da prática do crime mais grave devem ser restituídos, 

uma vez que não constituem instrumentos do uso de entorpecentes e, 

muito menos, produto da referida conduta, a qual não gera qualquer 

enriquecimento financeiro ao agente. 4. Eventual isenção de pagamento 
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das custas processuais somente poderá ser concedida ao condenado 

pelo Juízo da Execução, por ser a fase adequada para se aferir a real 

situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração 

deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação. 5. É 

devido, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, o 

pagamento das custas processuais pelo vencido, independentemente da 

hipossuficiência do condenado, situação em que a exigibilidade do 

pagamento fica suspensa, enquanto perdurar seu estado de pobreza, 

pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, 

conforme determina o art. 12, da Lei nº 1.060/50.6. Recurso parcialmente 

provido, para determinar a restituição ao Apelante dos bens e valores, 

declarados perdidos em favor da União na sentença ora recorrida. (TJES, 

Classe: Apelação Criminal, 35100906151, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO 

PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Data de Julgamento: 29/02/2012, Data da Publicação no Diário: 09/03/2012) 

(negritos acrescidos)P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Transitada em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências:I-) 

EXTRAIA-SE guia de execução definitiva.II-) OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral a fim de ser promovida a suspensão dos direitos 

políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor. IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação, bem como à Polícia Judiciária 

Civil.V-) LANCE-SE o nome dos réus no rol dos culpados.CUSTAS pelos 

condenados.Em razão da nomeação do digno advogado de defesa Dr. 

Fábio Lúcio da Silva, OAB/MT 16.153-A, FIXO os honorários advocatícios 

em 10 (dez) URH, conforme tabela da OAB/MT, devendo a Secretaria de 

Vara expedir a competente certidão.Após, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 16 de outubro de 2018

Rafael Augusto Ramires Nunes Ormond Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 809-25.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA PEREIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILELA PEREIRA REIS, Cpf: 

49553313191, Rg: 1037217-2, Filiação: Miguela Pereira de Souza, data de 

nascimento: 16/09/1954, brasileiro(a), natural de Formosa-GO, casado(a), 

capataz, Telefone 66-9929-0715. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, razão 

por que ABSOLVO o acusado VILELA PEREIRA REIS do crime capitulado 

no artigo 309, do CTB, o que faço com fundamento no artigo 386, III, do 

Código de Processo Penal, e o CONDENO nas infrações do delito de 

embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.VI – DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o 

delito de embriaguez ao volante é de detenção de 6 (seis) a 3 (três) anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.1ª Fase – Pena Base:Analisando as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não possui maus 

antecedentes. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, 

com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente. As 

circunstâncias são próprias do crime. Os motivos são próprios do crime; 

As consequências são próprias do tipo. No que se refere ao 

comportamento da vítima, essa são inexistente.À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 06 

(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 

um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, 

observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.2ª Fase – Atenuantes 

e Agravantes:O acusado possui em seu favor a atenuante da confissão 

espontânea, já que na presente foi levado em consideração o seu 

depoimento prestado na fase extrajudicial. Contudo, por força da súmula 

231 STJ, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção 

e 10 (dez) dias-multa.3ª Fase – Causas de Diminuição ou Aumento:Não há 

causas de diminuição ou aumento a serem observadas.Assim, fica o 

acusado condenado definitivamente a pena de 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão (se atualmente 

possuir) ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 

veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.DA PENA DE 

MULTARespeitando a proporcionalidade com as circunstâncias judiciais já 

aferidas, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão de um 

trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.DO REGIME DE 

CUMPRIMENTO DE PENANos termos do artigo 33, parágrafo 2°, alínea ‘c’ e 

§ 3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente aberto para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.DA DETRAÇÃONão há 

detração a ser analisada tendo em vista que o acusado respondeu o 

processo em liberdade.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Considerando as 

circunstâncias judiciais e o patamar da sanção aplicada, afigura-se 

possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à 

comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena 

privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal).SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENAComo foi aplicada ao acusado a substituição da 

pena privativa de liberdade, medida que lhe é penalmente mais favorável, 

como reconhecido no item 65 da Exposição de Motivos do Código Penal, 

não há que se falar em aplicação do sursis, na esteira do disposto no 

artigo 77, III, do Código Penal. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISIsento o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que 

é representado por defensor dativo.Intime-se pessoalmente o réu da 

presente sentença condenatória.Certificado o trânsito em julgado, 

cumpra-se conforme determinado a seguir: 1. Lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, via 

sistema INFODIP, nos termos do artigo 1.455 da CNGC;3. Expeçam-se 

ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória 

irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a 

carta de execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de 

Execuções Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao 

Juízo de Execuções Penais competente.6. Recolha-se a pena pecuniária 

na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes 

da Lei nº 7.172 (Lei das Execuções Penais). A multa deverá ser paga 

dentro de 10 dias do trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum deverá 

ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). 7. INTIME-SE o 

réu para entregar à autoridade judiciária, em 48 (quarenta e oito) horas, a 

Carteira Nacional de Habilitação (se houver), ocasião em que iniciará o 

prazo da pena de suspensão imposta, sob pena de incorrer no crime de 

desobediência, nos termos do artigo 293, § 1º, da Lei nº 9.503/97.8. Após, 

OFICIE-SE ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran e ao Ciretran desta 

comarca, comunicando-osda aplicação da pena restritiva de direito, 

devendo esta situação ser anotada nos arquivos destes 

órgãos.EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor da defensora dativa 

nomeada nestes autos, no valor total que lhes são devidos (fl.68/70), para 

recebimento dos honorários junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 

3º, da CNGC c/c tabela de honorários da OAB/MT).Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências.Itaúba, 20 de 

junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 16 de outubro de 2018

Rafael Augusto Ramires Nunes Ormond Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89269 Nr: 1169-18.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 

19981-O

 “Vistos.

 Homologo o pedido de desistência da testemunha Carlos.

Declaro encerrada a instrução processual.

Dê-se vista dos autos as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem suas alegações finais, a começar pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75686 Nr: 582-98.2015.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Processo nº 582-98.2015.811.0096 (75686)

Embargante: David Celso Ferreira de Lima

Embargado: Município de Itaúba/MT

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por David Celso Ferreira de 

Lima contra o Município de Itaúba/MT.

Devidamente intimada, o executado apresentou impugnação à execução 

às fls. 20/22.

Decisão às fls. 28/30, acolhendo parcialmente a impugnação, 

determinando que o exequente retifica-se o cálculo de fls. 15, adotando o 

termo inicial dos juros de mora a data de 25/09/2015, o qual fora 

devidamente cumprido, conforme fls. 32/33.

Às fls. 35, foi expedido a respectiva RPV.

Aportou às fls. 36/37, petitório da parte executada informando o 

pagamento.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Transitada em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 24 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45476 Nr: 113-62.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/26 (Código 45476)

Exequente: Ricardo Zeferino Pereira

 Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 38, intime-se pela derradeira vez a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca 

do pagamento ou não do s valores executados.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 738-67.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LIUTI LTDA, JOSÉ DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8248-B, MÁRCIO DA SILVA FLORÊNCIO - 

OAB:OAB/SC 15.404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA LIUTI LTDA, CNPJ: 

02425973000106 e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ DA 

SILVA REIS, Cpf: 41535480149, Filiação: Maria Soares dos Reis, data de 

nascimento: 08/09/1946, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/07/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO - 

FAZENDA PÚBLICA NACIONAL em face de MADEIREIRA LIUTI LTDA e 

JOSÉ DA SILVA REIS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 2 98 000613-61/1998.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/05/1998

 - Valor Total: R$ 141.725,70 - Valor Atualizado: R$ 128.841,52 - Valor 

Honorários: R$ 12.884,15

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fls. 121/126, de modo que 

SE PROCEDA à pesquisa de endereço do executado junto aos órgãos de 

pesquisas conveniados a este Tribunal de Justiça.Caso encontre 

endereço diverso do já constante nos autos, CITE-SE nos termos da 

decisão de fl. 09, se o mesmo, CITE-SE por edital.Sendo outro o cenário, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 03 de setembro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43441 Nr: 319-47.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME, SANDRA 

ASTRIZI LORENZON, IVAN JOSÉ LORENZON, Solene Maria Astrissi, 

Aparecido Koiti Kimura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8194-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT, Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - 

OAB:17770-B MT

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1207 ambos 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da parte exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender 

de direito.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 16/2018/ADM - torna público o Gabarito Definitivo da Prova de 

Seleção de Credenciamento para Estagiário desta Comarca, a seguir.

* O Edital n° 16/2018/ADM completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº 17/2018/ADM - torna público o RESULTADO FINAL do processo 

seletivo para ESTAGIÁRIO desta Comarca

* O Edital n° 17/2018/ADM completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 567-40.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raniery Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33424 Nr: 522-75.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BORBA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante das informações do autor de que ele não conseguiu agendar o 

atendimento na via administrativa para atender a determinação do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, quanto ao requerimento administrativo, 

OFICIE-SE o Instituto Nacional do Seguro Social, agência de 

Rondonópolis/MT, para que designe dia e horário para atender a parte 

autora, devendo a autarquia requerida comunicar este juízo, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57173 Nr: 1185-82.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DUTRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Cumpra-se integralmente decisão retro, intimando-se a parte requerente 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44289 Nr: 1010-59.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Francisco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do réu, sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Dr. 

Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9.892-B, no valor 

correspondente a 01 URH.

 Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57494 Nr: 1332-11.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:24727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 Vistos em correição.

Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/05/2018 às 13h30min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55350 Nr: 327-51.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA NOVAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de ref. 27, suspendendo o processo pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista à parte autora para que 

se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30537 Nr: 517-19.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46402 Nr: 2329-28.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO SIQUEIRA DA SILVA, AIROZA 

LÁ-WERGITA BASTOS, ELION LEOPOLDO DE ASSUNÇÃO, LENIR LIVI, 

CLOSMAR JOAQUIM CEZAR FERRETO, TAPAJÓS ENGENHARIA CIVIL 

LTDA, CAVITERRA ENGENHARIA CIVIL LTDA, NELSON GIRARDI, 

GRAZIELA GIRARDI, NELSON RENATO LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/0, RODRIGO FERREIRA ULIANA - OAB:15946

 “Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito verifico que restou 

prejudicada a realização da presente oralidade, haja vista que não houve 

intimação da parte requerida em tempo hábil para comparecer a este ato, 

conforme se vê da certidão de Ref: 24, motivo pelo qual redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2019, às 17h00min 

(horário oficial de Cuiabá – MT).

 2. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37328 Nr: 1750-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CORTEZ BENEDITO - 

OAB:273.773, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177.650, ELAINE 

LIBERATO DE OLIVEIRA - OAB:247.647, LUCAS DE JESUS SANTOS - 

OAB:338.035, MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - 

OAB:292.635, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933, ROBERTO 

COSTA - OAB:123.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgencio de Lima Junior - OAB:11785, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar do i. Perito da Empresa 

Real Brasil, para que apresente com urgência o laudo de avaliação, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37253 Nr: 1720-79.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerente para que se manifeste sobre a petição 

juntada na Ref: 81, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 15 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29188 Nr: 90-22.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GRACIEL BRILHANTE DE LACERDA, EVA 

LOPES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV devida.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47522 Nr: 2730-27.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MOREIRA DE SOUZA COSTA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.
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2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostando aos autos comprovante de endereço em seu 

nome haja vista que o comprovante juntado nos autos está em nome de 

terceiros ou outro documento que comprove a mesma reside no endereço 

indicado na inicial (contrato de aluguel, contrato de arrendamento, contrato 

de trabalho, escritura, entre outros), bem como cópia legível do seu RG, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44188 Nr: 1404-32.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 11/12/2018, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.

7. Solicite-se o recambiamento do réu para comparecer à audiência 

supradesignada.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Juscimeira-MT, 15 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34896 Nr: 647-72.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pelo executado declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV devida.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28386 Nr: 959-19.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOLINA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25418 Nr: 1078-14.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEILZA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV devida.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 197-03.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENITA SANTOS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 
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discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV devida.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21630 Nr: 757-47.2012.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora, para , no prazo de 05 (cinco) dias,juntar cópia da guia de depósito 

para fins de efetivação de pagamento de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26140 Nr: 187-56.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARROS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:OAB/MT19762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47538 Nr: 2733-79.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉLIA SANTOS DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado de prisão.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 16 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44304 Nr: 1456-28.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LARANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY FERNANDA DE 

MORAES LINDSBINSKI - OAB:

 Vistos.

1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 02/04/2019, às 

14h00min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, inclusive o MP, fazendo constar do mandado, conforme o 

caso, que o(a)(s) réu(s) deverá(ao) comparecer acompanhado(a)(s) de 

advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 16 outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-84.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

AURENI VIEIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (REQUERENTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:
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TULIO AGUIAR TABOSA (ADVOGADO(A))

DIVA MARIA SANTOS TRINDADE (REQUERENTE)

POTYRA IRAE LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO (ADVOGADO(A))

SAMOEL CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ULFER INDUSTRIA e COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

HELIO CAVICCHIO (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem 

presentes os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) 

quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que decorre da 

sucumbência), recebo o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 

43). 2. Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar 

contra razões. 3. Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal Única, com nossas 

homenagens. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-06.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificados 

nos autos. 2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do 

mérito, com o arquivamento definitivo dos autos. 3. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas e honorários, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-54.2013.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE MOURA (EXEQUENTE)

CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NIVALDO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-11.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-55.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

EUNICE ALMEIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000104-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

WALBER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

ELINALDO DA SILVA NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000300-22.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PINHEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-15.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VOLME OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-88.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000309-81.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY DUARTE GARCIA (REQUERENTE)

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000306-29.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

PAULETTE MARTINS DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-80.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA (ADVOGADO(A))

LUANDA TAUANE ARAUJO CHAVES PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-71.2013.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - ME (REQUERENTE)

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-68.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

EMANUEL CELSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA 

(REQUERIDO)

DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME (REQUERIDO)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))
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Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-47.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-54.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERGIO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento do 

despacho/decisão/sentença/impulsionamento retro, expedindo-se o 

necessário, ou, se o caso, certifique-se o decurso de prazo para 

cumprimento do ato determinado ou do trânsito em julgado, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73553 Nr: 1524-23.2017.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hoinacki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista manifestação da parte autora nos autos às fls. 37/38, 

informando a celebração de acordo, bem como requerendo a suspensão 

do processo pelo período necessário até o adimplemento da obrigação, 

vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da assinatura do presente 

acordo, qual seja, 14/06/2018 e as demais nos mesmos dias dos meses 

subsequentes até o final da liquidação.

Decorrido o prazo acima, intime-se o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64691 Nr: 53-40.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAVALCANTI ANESIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 -SENTENÇA-

Trata-se de executivo de pena promovido pelo Ministério Público Estadual 

em detrimento de Marcelo Cavalcanti Anesio.

O Ministério Público manifestou-se às fls.68-v pela extinção da 

punibilidade, pelo cumprimento da pena certificado às fls. 68.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que o denunciado cumpriu integralmente a condição para 

suspenção do processo ofertada pelo Ministério Público, consistente no 

pagamento pecuniário no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito 

reais), em consonância com a imposição das condições do artigo 89 da 

Lei 9.099/95, medida de rigor é a extinção de punibilidade.

Destarte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Marcelo Cavalcanti 

Anesio.

 ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

.CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42487 Nr: 2633-58.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGA, RGdS, RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pleito de fl. 73, no que tange à pesquisa de endereço do 

executado.

REALIZE-SE pesquisa de endereço do BACENJUD, INFOJUD e SIEL.

Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a parte requerida nos termos 

legais.

Não encontrado endereço hábil, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73297 Nr: 1406-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.45/51, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 MARÇO DE 2019 ÀS 

15:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.51).
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Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Dire

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69113 Nr: 758-04.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA ME, EDNEI 

PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.Trata-se de pedido de reconsideração, requerido pelo réu 

EDNEI PINHEIRO DOS SANTOS, em detrimento da decisão judicial, que 

dentre outras medidas acautelatórias prévias deferiu a liminar para 

efetivar bloqueio via bacen jud em contas bancárias sob os valores 

financeiros disponíveis.Destarte, em análise ao que consta no referido 

pedido, verifico a plausibilidade do intento, tendo em vista que a conta 

bancária informada e descrita em extrato bancário juntado ao petitório, 

trata-se da mesma conta vinculada para deposito de salário, conforme 

comprova-se através do extrato de fls. 63, (Banco do Brasil, agência nº 

4815-1, conta nº 7.202-8).Neste diapasão, é legitimo o requerimento 

quanto ao desbloqueio e a devolução do valor, uma vez que se trata de 

salário, o qual é protegido pela Constituição Federal, mormente, 

considerado verba alimentar/salarial. Por conseguinte, tal ordem, é 

consolidada pelos Tribunais:TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20161645020168260000 SP 2016164-50.2016.8.26.0000 Data de 

publicação: 16/03/2016Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Recurso 

provido em parteAssim, com os fundamentos apresentados, ACOLHO o 

pedido de fls. 55/57, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo 

Civil, bem como, determino o prosseguimento da execução até a 

satisfação do debito.Diante do valor bloqueado de R$ 2.993,50 (dois mil 

novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) da conta do 

executado à fl. 53v, DETERMINO seu desbloqueio, por tratar de verba 

salarial a título de alimentos.Intimem-se. Após a preclusão da presente 

decisão, que deverá ser certificada pela Secretaria, voltem os autos 

conclusos para o desbloqueio do valor mencionado.Em seguida, INTIME-SE 

a exequente para dar prosseguimento ao feito executório, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito.Publique-se. Registre-se e 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 15 de 

outubro de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65453 Nr: 510-72.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PIRES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.Diante da manifestação do Ministério Público de fl. 

111, REVOGO a nomeação do advogado à fl. 45, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Paulo César Barbosa dos 

Santos: Rua Osvaldir Prata Alves, Nº 1.125, Centro, Tel. 3536-1388, 

Marcelândia/MT, para promover a defesa do executado MARCELO PIRES 

DE AGUIAR.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

do mencionado advogado em 02 URH, considerando que só falta 

apresentação de alegações finais.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...) Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para apresentação de 

memoriais finais.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67558 Nr: 58-28.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG, RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido à fls.77/78 dos autos, no que tange a penhora on line 

requerida.

 EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

(fl.78). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, intime-se o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62373 Nr: 1059-53.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN TABONI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos, etc.

Vista ao MP para contrarrazões.

 Em seguida, voltem os autos conclusos para o Juízo de retratação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33926 Nr: 2006-54.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR DE SOUZA SAMPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Flores - OAB:4891/MT, 

EDSON ALVELLOS FERNANDES - OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consubstanciado a determinação à fl.69 dos autos, bem como, proferida 

sentença à fl.65, a qual julgou e declarou extinta a presente ação, 

decorrido o prazo para eventual recurso (fl.67), DETERMINO o 

arquivamento dos autos com as cautelas praxe e as baixas respectivas.

Cumpra-se.

Marcelândia, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42501 Nr: 2648-27.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMG-DDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IECDMML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Karine Trage Balizário - 

OAB:9.106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062, Renata Pereira Pimentel - 

OAB:MT-10.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a petitória de fl. 148.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

DEFIRO ainda, subsidiariamente, a busca de veículos, via Sistema 

RENAJUD requerido à (fl. 148). Caso seja encontrado bem passível de 

penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

 .

Restando infrutíferas as informações acima, expressa-se mandato de 

busca via INFOJUD para que seja apresentadas as declarações de 

imposto de renda dos últimos 5 anos informado na certidão (fl.148), com 

resultado INTIME-SE o exequente para manifestação requerendo oque for 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte Executada, 

para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo legal.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61999 Nr: 694-96.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA & FUNK LTDA - EPP, ELIANE KELI 

FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:1178-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da manifestação de fls. 221, bem como dos documentos juntados 

às fls. 79/91, Defiro o pedido no que tange a fazer constar no polo ativo a 

empresa IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A, devendo as publicações/intimações saírem em nome 

do patrono indicado a fl. 221v, após, INTIME-SE o exequente, para no 

prazo legal, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Após, certificar o decurso de prazo se necessário e arquive-se com as 

cautelas de praxe.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61709 Nr: 415-13.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO PINTO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Consubstanciando a manifestação do Ministério Público às fls. 107/107-v, 

DETERMINO a expedição de carta precatória para proposição da proposta 

de suspenção condicional do processo à Francinaldo Pinto Chaves, no 

Juízo Deprecado.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48511 Nr: 336-39.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Diante da solicitação de (fl. 59) e considerando que a busca de bens 

através de BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido 

do exequente e determino a pesquisa via Infojud das 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda dos executados citados à fl. 59.

Caso positiva a diligência, juntando-se aos autos as declarações de IR dos 

executados, determino o sigilo do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50123 Nr: 660-92.2011.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO AUGUSTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:0858878

 Vistos etc.

Diante da manifestação de fl. 140/142, EXPEÇA-SE a RPV respectiva, 

observado os critérios legais.

Após, intime-se pessoalmente a parte autora quanto à liberação do crédito 

(alvará), bem como, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 599 de 734



cumprimento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69331 Nr: 882-84.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos, considerando que há indícios 

de ato de improbidade, bem como a não manifestação do requerido, que 

deixou de justificar os fatos narrados na exordial.

Desta forma, intime-se o requerido para apresentar contestação no prazo 

de 15 dias. Com a contestação, vistas à parte requerente para impugná-la, 

caso seja necessário.

Após, certifique-se e dê vistas ao MP para se manifestar.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Considerando que a gestora judiciária declarou-se suspeita para atuar no 

presente feito, nomeio do servidor Higno Pires Alves para substituí-la 

neste processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66824 Nr: 1104-86.2015.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS SILVA, OLIVIA ALVES DE OLIVEIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de intimação do executado, as quais restaram infrutíferas.

Diante disso, defiro o requerimento à fl.77, e, DETERMINO que o executado 

seja intimado via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o decurso de prazo, independente de nova conclusão, 

INTIME-SE a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que 

for de direito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76300 Nr: 1166-24.2018.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONCO ADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Recebo a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67951 Nr: 248-88.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTO REI MOTOS COMÉRCIO E SEVIÇOS 

LTDA ME, GELSON POTHIN, CLAUDIO DA CRUZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A decisão judicial a que se refere a petição da parte autora foi lançada no 

sistema Apolo com sigilo, motivo pelo qual a parte autora não tinha acesso 

a ela. Foi retirado o sigilo.

 Como resultado do RENAJUD foi restringido o veículo de fls. 47, uma vez 

que os demais veículos encontrados possuem restrições.

Expeça-se mandado de penhora do bem restringido.

Intime-se a exequente para se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46478 Nr: 247-50.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta por Município de 

Marcelândia/MT em face de Eliane Silva dos Santos.

Verifica-se às fls.77/80 transação entre as partes, as quais acordaram 

acerca do objeto da execução.

 Diante disso, a parte autora pugna pela homologação, bem como a 

suspensão da execução até o cumprimento dos termos do acordo ou 

descumprimento deste (fl.79) e, por conseguinte a suspensão do feito até 

o prazo final para adimplemento do valor, qual seja abril de 2020.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO do feito, até o decurso do prazo para o integral cumprimento 

(03/04/2020), nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Se, decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE 

pessoalmente as partes para manifestar, no prazo de dez (10) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução e levantamento das 

penhoras eventualmente existentes.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

Ainda, atente-se a secretaria para as publicações sejam endereçadas ao 
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advogado indicado à fl. 79.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66863 Nr: 1134-24.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAERTE GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls. 56/57, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 05/02/2019 às 16h30min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação às fls.07 e as 

testemunhas requeridas pela defesa às fls. 64 para comparecerem à 

audiência designada, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor dos acusados para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65697 Nr: 631-03.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

AÇÃO MONITÓRIA e converto em título executivo judicial o débito 

representado no contrato e extratos (fls. 08v/39), no valor de R$ 

87.776,95 (oitenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa 

e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices 

do INPC a partir do ajuizamento da ação que se deu em 02/06/2015, e juros 

de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação ocorrida em 

06/10/2015.Condeno o requerido ao pagamento das custas; porém, diante 

da gratuidade da justiça deferida ao requerido, suspendo a sua 

cobrança.Condeno o requerido ao pagamento de honorários de 

sucumbência no valor de 10% da condenação.Prossiga-se na presente 

ação, em forma de feito executivo (artigo 701, § 8° do 

CPC/2015).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia/MT, 15 de 

outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64268 Nr: 1194-31.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ULISSES DOS SANTOS 

INFORMATICA - ME, OSVALDIR PRATA ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de intimação do executado, as quais restaram infrutíferas.

Diante disso, defiro o requerimento à fl. 59/59v, e DETERMINO que os 

executados sejam intimados via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para requerer 

o que for de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 109-05.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE EVANGELISTA DOS SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

LEONICE EVANGELISTA DOS SANTOS FERNANDES o benefício de 

amparo social no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data 

do indeferimento administrativo (fls. 22/23), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (34v), Sobre o valor retroativo, que compreende o 

período da data do indeferimento do benefício até a implantação 

determinada em caráter antecipatório, deverá incidir correção monetária 

pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, bem como juros, desde 

a citação (Súmula 204 do STJ), com a aplicação do percentual incidente 

sobre a caderneta de poupança sobre estes (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997). Por essa mesma razão, diante do princípio da causalidade, 

CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do § 4º do art. 20 

do CPC. ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 475 do 

CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1000 (mil) 

salários mínimos. P.R.I.C.Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de DireitoNomeLeonice Evangelista dos Santos 

FernandesRG 2012550-0 SSP/PRCPF038.271.451-20Naturalidade e data 

de nascimento15/01/1952 – Iramaia-BADIB26/01/2017DIPA apurarValor do 

benefício1 salário mínimoBenefícioLOAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63319 Nr: 440-89.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65833 Nr: 682-14.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.42/46, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE MARÇO DE 2019 ÀS 

13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06/07, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.46).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67772 Nr: 170-94.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido à fls.34 dos autos, no que tange a penhora on line 

requerida.

 EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

(fl.35). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, intime-se o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77892 Nr: 2000-27.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22.516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de concessão de auxílio doença convertida em 

aposentadoria por invalidez rural c/c pedido de tutela de urgência movida 

por Geraldina Aparecida Fernandes em detrimento do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.(...) . Por esta razão, postergo a análise da medida 

liminar para após a realização da perícia médica, fato que possibilitará a 

este Juízo, melhor instrução do processo.Outrossim, através do Ofício 

Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual 

a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, 

em benefícios previdenciários afetos à área médica, seja primeiramente 

realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que 

seria outorgada maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert.Assim, NOMEIO perito judicial na pessoa do Dr. 

CARLOS ALBERTO CASULA, devendo a parte autora se dirigir a Clínica 

Corpos, Marcelândia, para realização de perícia, a qual fica DESIGNADA 

para o dia 25 de outubro de 2018, ÀS 10HS00MIN. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e 

oitenta centavos) nos termos da Resolução nº 541/2007 do 

CJF.ENCAMINHE-SE ao Senhor Perito as cópias da petição inicial, bem 

como, dos documentos de p. 16/43.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, 

os mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013:

(...).APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para análise do pedido 

de tutela antecipada.INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 15 de outubro de 

2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63114 Nr: 23-59.2002.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO GARCIA, MARIA EUGENIA MAURO 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EVALDO DONA, ADALBERTO PEREIRA 

TAMORE, EDILSON ARAÚJO, VALDECIR NORONHA, ITAMAR FERREIRA 

DIAS, EDVAN FERREIRA PONTES, DIRCEU DE SOUZA, OZEIAS RAMOS, 

OLÍVIO CÂNDIDO OLIVEIRA, JOÃO STRAPASSÃO, JONAS BACK, PAULO 

SOBIERAI, LAURINDO KUSKOK, SIDIMAR KUSKOK, PAULO SIBIERAI, 

EDILSON DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Daltrey Gomes Feijo - 

OAB:22270/MT

 Certifique-se decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78099 Nr: 2075-66.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presente os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR solicitada, determinando por consequência à expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente através de seu 

responsável.Executada a liminar, CITE-SE os requeridos, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo que poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.Caso 

haja necessidade, autorizo o uso de força policial e ordem de 

arrombamento, conforme previsão do artigo 846 do CPC/2015.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a mesma no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com a efetiva busca e apreensão do bem, 

passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento 

da dívida, defiro o pedido da parte para que seja consolidada a 
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propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credo 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Marcelândia/MT, 15 de 

outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67518 Nr: 32-30.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE SOUSA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos, ajuizada por Rosilene de 

Souza Mesquita, em face de Antônio Ferreira, para compeli-lo ao 

pagamento de débito decorrente de alimentos.

Destarte, às fls.61/62, as partes informam a celebração de acordo para 

quitação do débito.

Por sua vez, o Ministério Público à fl.76, pugna pela homologação da 

respectiva transação e, a intimação pessoal da parte autora para que 

informe o adimplemento total do débito.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se através da manifestação à fl.61, a 

existência de transação entre as partes, pertinente ao parcelamento para 

adimplemento do débito alimentar.

Assim, uma vez que acordo preserva os direitos e interesse das partes, 

e, inexistente oposição do Ministério Público, HOMOLOGO-O, para todos 

os fins de direito.

Porquanto, às fls. 70 e 73/75, o executado anexa aos autos, alguns 

comprovantes de pagamento do respectivo acordo.

Assim, consubstanciado ao requerimento do Parquet à fl. 76, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o adimplemento do acordo, ou, sendo o caso, requerer o que for 

de direito, esclarecendo que seu silêncio, fará presunção de satisfação 

do débito, com a respectiva extinção do feito.

Sendo necessário, certifique-se o decurso de prazo.

Após, volte concluso.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72767 Nr: 1130-16.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PMTM, IVONE DOS SANTOS TORCATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Designo a audiência de instrução e julgamento para 14/11/2018 às 

17hs30min.

Intime-se o requerido, bem como a representante legal da parte autora, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

procuradores e testemunhas, independentemente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e do requerido em confissão e revelia.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao requerido, conforme solicitado.

Ciência ao MP.

DETERMINO que a parte representante do menor traga na solenidade cópia 

da certidão de nascimento do infante, tendo em vista que até o presente 

momento não foi juntado aos autos.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71439 Nr: 362-90.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY ZILA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a gerência executiva do INSS, ou quem fizer às vezes, para 

cumprimento de sentença, no prazo impreterível de 10 (dez) dias para 

implantar o benefício de aposentadoria por invalidez.

Seguem os dados para a implantação do benefício:

Nome Shirley Zila Reis

RG 1678823-0 SSP/MT

CPF 990.133.551-53

Benefício Aposentadoria por Invalidez

DIB 05.10.2016

DIP A apurar

RMI A Calcular

Decorrido o prazo, certifique-se, intime a parte autora para manifestação 

quanto ao cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, após, volte concluso 

para as demais providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66315 Nr: 895-20.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19339A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida pela YAMAHA 

ADMINSTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face da ESMAEL FERREIRA.

A parte exequente pugna à fl. 105 pela desistência da ação e requer a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista que as 

partes formularam acordo para quitação do contrato objeto da lide.

É o relatório.

DECIDO.

 À fl. 105 a parte autora peticionou informando que não tem interesse no 

prosseguimento do feito e requer sua extinção, tendo em vista que o 

executado formalizou acordo para pagamento da dívida.

 Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca 

e apreensão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Custas pelo requerido.

Determino a baixa de todos os restritivos, constantes em nome do 

requerido oriundos da presente demanda se tiver. Certifique-se a 

Secretaria se há alguma restrição em nome do executado nos autos.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 15 de outubro 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72436 Nr: 933-61.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA C. S. LTDA - ME, Claudinei dos 

Santos, SEBASTIÃO JOSE PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA C. S. LTDA - ME, CNPJ: 

03581822000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: com o objetivo de adotar medidas para apurar a 

responsabilidade civil da empresa MADEIREIRA C.S. LTDA - ME por 

comercializar 77,182 metros cúbicos de madeiras, em desacordo com a 

legislação ambiental, fato que gerou a infração administrativa junto ao 

IBAMA ( A.I. 503690 - D/IBAMA).

Despacho/Decisão: Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.186,conforme 

requerida(s).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 05 de outubro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66889 Nr: 1145-53.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -Sentença-MANOEL ANTONIO DA SILVA interpôs os presentes embargos 

à execução em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE, ambos já qualificados neste 

processo, em que o embargante alega, em síntese, que os valores 

cobrados pela embargada em ação monitória são excessivos, uma vez 

que a dívida original de R$ 1.600,00 chegou ao montante de R$ 87.776,95. 

Sustenta a abusividade dos juros, a invalidade da capitalização de juros, 

bem como faz pedido contraposto, a fim de adimplir a dívida pagando o 

que entende devido, o valor de R$ 8.828,73(...).Por todo o exposto, 

EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme o 

previsto no art. 485, IV, do CPC por falta de pressupostos de constituição 

e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na 

intempestividade e na inadequação da via eleita.Condeno o embargante 

nas custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, 

conforme o art. 85, §8º, considerando que não houve estipulação do valor 

da causa.Deve a cobrança das custas judiciais ficarem suspensas diante 

da gratuidade da justiça deferida ao embargante.Transitada em julgado a 

sentença sem interposição de recurso, certifique-se o decurso de prazo, 

após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Marcelândia/MT, 05 de outubro 

de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40346 Nr: 349-77.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME, 

WILSON CESAR JOSÉ DA SILVA, EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, 

Cpf: 63174243149, Rg: 1203564-5, Filiação: Anísio Brito de Oliveira e de 

Dirce Barros de Oliveira, brasileiro(a), natural de Novo Mundo-MS, 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/11/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de E A DE 

OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME, WILSON CESAR JOSÉ DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

001340/06-A, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

001340/06-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/05/2006

 - Valor Total: R$ 16.565,56 - Valor Atualizado: R$ 16.565,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se os executados, conforme 

requerido à fl.108.Após, vista a exequente para requerer o que for de 

direito.Cumpra-se.Marcelândia, 10 de setembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 03 de outubro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-42.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

S. G. M. MARTINS PRESENTES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DA SILVA BIMBATO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da advogada da reclamante 

para requerer o início do cumprimento de sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-48.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

MARIA DO ESPIRITO SANTO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Autos nº: 

8010004-48.2017.8.11.0109 Vistos. No caso em apreço, a contestação 

apresentada pelo requerido foi após a realização da audiência de 

conciliação, fato este que faculta ao autor a possibilidade de impugnação. 

Destarte, INTIME-SE a parte autora para impugnação no prazo legal, nos 

termos da art. 31,§ único da Lei 9.099/95. Certifique-se o decurso de 

prazo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Volte concluso. 
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Marcelândia/MT, 11 outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-76.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

JUCIANA ANGELI FISTAROL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Consubstanciado ao 

petitório (Num. 9235222 - Pág. 01), DEFIRO a renuncia pleiteada, bem como 

Determino a exclusão do nome do advogado Dr. Daniel Winter da capa dos 

autos, permanecendo apenas como advogado da parte requerente o Dr. 

Eduardo Antunes Segato. Ademais, INTIME-SE a Embargada para que no 

prazo legal, manifeste-se quanto aos embargos de declaração interposto 

às (Num. 5701942 - Pág.01 e seguintes). Decorrido o prazo acima sem 

manifestação, certifique-se. Após, volte concluso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-58.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (ADVOGADO(A))

ADEONI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

JOSOEL DO PRADO ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Vistos etc. DEFIRO a 

expedição do alvará, conforme requerido pelo exequente, a ser 

depositado na conta bancaria do patrono do exequente o valor que quite 

todo o débito. Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, 

precedente a expedição deferida, INTIMEM-SE o executado para, 

querendo, interpor impugnação ou recurso, no prazo legal. Decorrido 

prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64646 Nr: 2461-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O, REGINALDO RUEDA - OAB:20899/O

 Impulsiono o feito para publicação da decisão a seguir ao advogado do 

réu.

Vistos. 1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 17h15min. 2) INTIME-SE o réu para comparecer à 

audiência mencionada, a fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a 

Defesa. 3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as 

indicadas na resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora 

designada, advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de 

Processo Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa 

prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência, e condená-la no pagamento das custas da diligência”. 4) 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72669 Nr: 310-54.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIRA ALVES NUNES JACOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em contato com a perita nomeada, Drª. Geane Moron Beato, 

foi agendada para a realização da perícia médica a seguinte data e 

horário.

Data: 18/10/2018

Horário: 10h:30min

 Local: Fórum de Matupá/MT

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77819 Nr: 2880-13.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CAPITANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO FERREIRA MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77292 Nr: 2611-71.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:23892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em contato com a perita nomeada, Drª. Geane Moron Beato, 

foi agendada para a realização da perícia médica a seguinte data e 

horário.

Data: 18/10/2018

Horário: 10:00 horas

 Local: Fórum de Matupá/MT

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33614 Nr: 925-25.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO SCHERDOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 925-25.2010.811.0111 (Código 33614)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Ivo Scherdovski
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 Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 129-130, razão pela qual, 

SUSPENDO o curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 

6.830/80, pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação 

da exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Proceda-se a secretaria a correção da numeração das Fls. 229-330.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51613 Nr: 1508-39.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F . R. COSTA & CIA LTDA - ME, Fátima Rossi 

Costa, ADEMIR ANTONIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1508-39.2012.811.0111 (Código 51613)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executados: Fatima Rossi Costa e Ademir Antônio Costa

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte requerente à Fls.64/66.

Para isso, expeça-se o mandado de citação para o endereço dos 

executados indicado à Fls.64 (Rua: São Cristóvão, nº s/n, Linha da Radio, 

Matupá-MT).

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 1118-74.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Santo Griebler, Cleusa Maria Griebler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 1118-74.2009.811.0111 (Código 32100)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Humberto Pedro de Moraes

Executados: Elio Santo Griebler e Cleusa Maria Griebler

Vistos.

Ante o teor da certidão de fl.246, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-69.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL PERES BANDEIRA (REQUERENTE)

ROGERIO PERES BANDEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000185-69.2018.8.11.0111. 

REQUERENTE: ADENIL PERES BANDEIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, a obrigação da parte 

requerida instalar os serviços de internet banda larga e telefone fixo 

contratados em sua residência. A probabilidade do direito emana da prova 

documental apresentada (contrato, solicitação de reparo/instalação e 

fatura) e, especialmente, pela gravação do atendimento solicitado pela 

parte autora à parte ré, cujo conteúdo de aproximadamente 30 minutos, é 

suficiente à comprovação de que, contratado o serviço, o usufruto 

depende de instalação completa dos produtos/serviços, não obstante a 

solicitação reiterada da parte para solução do problema. O “periculum in 

mora” é presumido pela própria imprescindibilidade de acesso à internet no 

cotidiano atual, para o atendimento das mais variadas necessidades, 

sejam elas de trabalho, estudo, e até mesmo do acesso à Justiça, já que 

os processos, em sua maioria, tramitam de forma virtual. Tendo a parte 

contratado o serviço de telefonia fixa e internet banda larga, e não tendo 

sido integralmente prestado o serviço, pelas razões acima, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela parte requerente para 

que sejam integralmente e adequadamente instalados, no prazo de 72h, os 

serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 pelo 

descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). Inquestionável que o caso demanda a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, com fundamento nos artigos 2º e 3º do CDC e 

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de 

inversão do ônus da prova, tenho que verossímil a alegação da parte 

requerente, além de patente a sua hipossuficiência probatória, uma vez 

que a solução da demanda exigirá a prova das cláusulas do contrato 

firmado entre as partes, ou seja, implica prova de fato negativo ao 

requerente, o que justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do 

inciso VIII, art. 6º do CDC. DETERMINO a realização de audiência de 

tentativa de conciliação em data a ser designada conforme a pauta da 

conciliadora. À mingua de elementos contrários e em homenagem à 

presunção de veracidade que a lei confere a declaração de pobreza 

sujeitada pela parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

considerando tratar-se de pessoa idosa, cuja única renda aparenta ser a 

aposentadoria fixada no valor de um salário mínimo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-69.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL PERES BANDEIRA (REQUERENTE)

ROGERIO PERES BANDEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018, às 13h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com a parte na referida audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-76.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000191-76.2018.8.11.0111. 

REQUERENTE: EMILIANA BORGES FRANCA REQUERIDO: SOCIEDADE 

HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME Vistos. Recebo a inicial. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da 

tutela de mérito, o ressarcimento do valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte 
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reais). A prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem 

a probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de 

plano. Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para 

convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, 

os documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição 

não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória, especialmente porque o deferimento de tutela de urgência em 

cognição sumária é medida excepcional. Ademais, nada consistente nos 

autos consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela 

postulada. Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, 

sem evidências confirmadas, para aferir o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente. Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado. Inquestionável 

que o caso demanda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

com fundamento nos artigos 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do Superior 

Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, 

tenho que verossímil a alegação da parte requerente, além de patente a 

sua hipossuficiência probatória, uma vez que a solução da demanda 

exigirá a prova de que o contrato não foi firmado entre as partes, ou seja, 

implica prova de fato negativo ao requerente, o que justifica a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII, art. 6º do CDC. DETERMINO a 

realização de audiência de tentativa de conciliação em data a ser 

designada conforme a pauta da conciliadora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-80.2013.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

ARLON DE SOUZA PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 8010017-80.2013.8.11.0111. 

REQUERENTE: TEREZINHA DA SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO BV 

FINANCEIRA S/A, R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. No decorrer do procedimento, a parte requerida noticiou o 

pagamento do débito. Foram expedidos os competentes alvarás (ID. 

11265320 e 11265322). É o breve relato. Fundamento e DECIDO Nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil “extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”. Ante o exposto, 

julgo extinta por sentença a execução com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 659 Nr: 85-21.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Ferreira Penço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Julio Lopes Campanella Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15525, Josianne Almeida de Souza - OAB:16.493

 DESPACHO

Vistos etc.

Não obstante o requerimento do exequente (fl. 350), determino que este, 

no prazo de 15 (quinze) dias, justifique a impossibilidade de ter acesso às 

informações requeridas (andamento do inventário em trâmite no Juízo de 

Rondonópolis-MT).

Cumprida a determinação, voltem-me os autos conclusos.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 95 Nr: 8-90.1989.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT, 

Ciberio Tomasi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volmir Marchioro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Barichello - OAB:6.512 

MT, Fabíula Muller Koenig - OAB:22819, GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647/B, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a informação do falecimento do polo ativo Cibério Tomasi, 

bem como ausência de procuração outorgada ao patrono subscritor da 

manifestação de fl. 399, suspendo o processo (art. 76 e 689 do CPC) e 

determino que o Dr. Giovane Moises Marques dos Santos, OAB/MT 

9.647-B seja intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

procuração e proceder à habilitação do sucessor do falecido.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43014 Nr: 975-95.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Abreu Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em razão da necessidade de readequação da pauta, fica a 

audiência designada para o dia 31 de outubro de 2018, redesignada para 

o dia 29 de outubro de 2018, às 13 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74524 Nr: 2728-14.2018.811.0030

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CeCdCeCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAR, TJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Tendo em vista a dificuldade de realizar a busca e apreensão em razão 

de que veículo deve estar em constante movimento, determino ao 

requerido a apresentação do Disco do Tacógrafo e do relatório do 

rastreador de seu veículo a este juízo no prazo de 5 (cinco) 

dias.Processe-se o pedido de exibição de documentos na conformidade 

do disposto no artigo 396 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Cite-se e intime-se o requerido para apresentar resposta no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 398 do NCPC, advertendo-o sobre as 

consequências do descumprimento previstas no art. 400 do CPC.Intime-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36784 Nr: 336-69.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELINA OLIVEIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s) para manifestar nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45047 Nr: 1229-89.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avibrasil Industria e Comércio de Equipamentos 

Avicolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Galera - OAB:SC/35.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que proceda com 

recolhimento da diligência do oficial de justiça para cumprimento da carta 

precatória, por meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 1612-04.2017.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE por meio de seu advogado, para que proceda 

com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 15,00 

(quinze) reais, para cumprimento da intimação da sentença, por meio da 

Central de Pagamento de Diligência (CPD).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-88.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000148-88.2018.8.11.0031 REQUERENTE: ADRIANO LUIZ NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a 

parte autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 16 de 

outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-13.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

TIAGO MAGALHAES ARGUELIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000153-13.2018.8.11.0031 REQUERENTE: TIAGO MAGALHAES 

ARGUELIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a 

parte autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 16 de 

outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-89.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

LUAN FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000135-89.2018.8.11.0031. REQUERENTE: LUAN FERREIRA LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS. Com fulcro no 

art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. 

O Promovente, apesar de devidamente intimado (id 13979914), deixou de 

comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se 

extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 

15256769). Dessa forma, considerando que a Promovente foi devidamente 

intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem apresentar 

prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 16 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-97.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

EDESIO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000128-97.2018.8.11.0031. REQUERENTE: EDESIO FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 38 da 

Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado (id 13978973), deixou de 

comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se 

extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 

15309403). O D. Advogado do promovente requereu prazo para justificar 

a sua ausência. Pois bem, INDEFIRO o pedido retro, uma vez que a 

justificativa para ausência e eventual requerimento de redesignação do 

ato deveriam ter sido feitos em data anterior ou, quando muito, no próprio 

ato. Ademais, a audiência de tentativa de conciliação foi realizada em 03 

de setembro do corrente, e até o momento não houve qualquer 

manifestação do autor. Dessa forma, considerando que a Promovente foi 

devidamente intimado, e constatando o seu não comparecimento, sem 

apresentar prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso 
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I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu 

mérito. Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da 

Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas 

processuais. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, 

anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e 

sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de 

conclusão, para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de outubro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-65.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000059-65.2018.8.11.0031. REQUERENTE: JAMIR NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Com fulcro no art. 

38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado (id 13983304), deixou de 

comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se 

extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 

15360793). Dessa forma, considerando que a Promovente foi devidamente 

intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem apresentar 

prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 16 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-51.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000144-51.2018.8.11.0031. REQUERENTE: ELIZANGELA DE SOUZA 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS. I - 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. II – 

Trata-se de reclamatória proposta por ELIZANGELA DE SOUZA NEVES 

contra VIVO S.A, ambos qualificados. Entre um ato e outro a promovente 

requereu a desistência da ação (id 15883216), em razão de erro na 

indicação do polo passivo. Conforme dispões o Enunciado nº 90 do 

FONAJE, nos Juizados Especiais o pedido de desistência independe da 

anuência do autor, independente da fase na qual o processo se encontra. 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Isento de custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. 

NORTELÂNDIA/MT, 16 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-36.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000145-36.2018.8.11.0031. REQUERENTE: ELIZANGELA DE SOUZA 

NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I - Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. II – Trata-se de reclamatória 

proposta por ELIZANGELA DE SOUZA NEVES contra VIVO S.A, ambos 

qualificados. Entre um ato e outro a promovente requereu a desistência da 

ação (id 15883216), em razão de erro na indicação do polo passivo. 

Conforme dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos Juizados Especiais 

o pedido de desistência independe da anuência do autor, independente da 

fase na qual o processo se encontra. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Isento de 

custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. NORTELÂNDIA, 16 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62277 Nr: 1667-35.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIRO SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÍDIO JOSÉ DEL PINO, ENGECRUZ 

ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de avaliação do imóvel descrito na missiva, 

localizado na zona rural desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49819 Nr: 679-19.2015.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos 

embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 5º, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Vistos.

DEFIRO o pleito da parte requerente (Ref: 69), em consonância com o 

parecer ministerial (Ref: 71).

Expeça-se carta precatória para realização de estudo psicossocial na 

residência da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo-se 

observar o seguinte endereço: Rua Quatro, quadra 08, casa 03, Bairro 

Jardim Tarumã, Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Deverá a equipe interdisciplinar entrar em contato telefônico pelo número 

(65) 9 9699-5136, uma vez que a parte autora trabalha de segunda a 

sexta-feira, das 07h00 às 17h00.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 15 de outubro de 2018, Dia do Professor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61627 Nr: 1287-12.2018.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais, 

considerando que logo após a distribuição da demanda houve pedido de 

desistência, ausentando-se o fato gerador da incidência das custas 

processuais, qual seja, a prestação jurisdicional e, ainda, diante da 

ausência da angularização da relação processual.

De igual modo, deixo de condená-la em honorários advocatícios, 

considerando a inexistência de citação do polo passivo.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62230 Nr: 1643-07.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem 

acima citado no endereço constante na exordial, eis que preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão, conforme estabelece o art. 3° 

do Decreto-Lei 911/69, expedindo-se o competente mandado, a fim de que 

o bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos das 

pessoas indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado 

contendo as especificações do estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no art. 537 do NCPC, fixo multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese 

de descumprimento da ordem judicial para a entrega do bem e de seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei 911/69). CITE-SE 

o(a) requerido(a) para, querendo, pagar a integralidade da dívida 

pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do 

Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida, 

constando no mandado a advertência do artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda-se à restrição judicial no Registro Nacional de 

Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69. 

Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62201 Nr: 1626-68.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de busca e apreensão e citação na zona rural desta 

Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46957 Nr: 196-23.2014.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS-BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de busca e apreensão e citação na zona urbana 

desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31179 Nr: 1-38.1987.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RAMOS, LIVERO MARQUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18013/O

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIVERO MARQUES DA SILVA, Filiação: 

Sebastião Marques e de Judite Tramontina Gravena, data de nascimento: 

26/02/1947, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, viúvo(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado Lívero Marques da Silva para que 

regularize sua representação processual, sob pena de lhe ser nomeado 

defensor dativo, bem como para comparecer na Sessão do Tribunal do 

Júri designada para o dia 18 de março de 2019, às 09h30min., a ser 

realizada nas dependências da Câmara Municipal desta Comarca.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pleito do ente ministerial de fl. 445 para 

intimação por edital do acusado Lívero Marques da Silva, tendo em vista a 

certidão de fls. 439/440.Verifica-se que o(a) nobre causídico(a) Dr(a). 

Carlos Eduardo Furim renunciou ao mandato que lhe fora outorgado pelo 

réu Lívero.Assim, intime-se o acusado Lívero Marques da Silva, por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), para que regularize sua representação 

processual, sob pena de lhe ser nomeado defensor dativo.Decorrido o 

prazo, certifique-seApós, venham-me os autos conclusos.De outro lado, 

considerando a necessidade de cumprimento da determinação suso 

declinada, REDESIGNO para o dia 18 DE MARÇO DE 2019, às 09H30, a 

sessão plenária.Intimem-se.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 16 de outubro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62118 Nr: 1571-20.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBER JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Porém, desde já DEFIRO o pedido de recolhimento de custas e taxas 

judiciais ao final do processo, pois que se trata de execução de 

honorários advocatícios de defensor dativo, não sendo justo que, além de 

prestar serviço fundamental à sociedade e ao Estado, seja obrigado a 

antecipar o pagamento de custas e despesas judiciais, as quais muito 

provavelmente serão isentas, pois que de responsabilidade daquele último 

(Estado).Embora tal entendimento inicialmente afronte o art. 82, “caput”, 

c.c. o art. 4º da Lei Estadual 7.603/01 e art. 456 da CNGC, os quais 

determinam a antecipação do pagamento da taxa tributária no ato da 

distribuição da demanda, tais casos são excepcionais e, assim, devem ser 

interpretados excepcionalmente, sob pena de impor ônus desproporcional 

ao profissional da advocacia, que prestou os serviços e ainda nada 

recebeu e se vê obrigado a antecipar as custas e taxas processuais, tudo 

a dificultar o recebimento de seus honorários.De outro lado, em 

observância ao valor de cada URH de acordo com a tabela vigente à 

época da decisão que fixou os honorários, verifica-se que o valor total 

das certidões acostadas nos autos alcança R$ 15.154,63. Porém, o valor 

da causa foi atribuído em R$ 16.137,18.Assim, e de ofício, na licença do § 

3º, do art. 292, do NCPC, corrijo o valor da causa para R$ 

15.154,63.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com o depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou 

secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC, caso já não tenha 

depositado.Decorrido o prazo, certifique-se.Caso não atendida a 

determinação, venham-me os autos conclusos.Ante a apresentação do 

demonstrativo do crédito de forma discriminada e atualizada, recebo a 

retro petição com fundamento no art. 798, Inciso I, alínea “b”, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 657-53.2018.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DONIZETE FERREIRA TOME - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A petição inicial veio instruída com prova escrita sem eficácia de título 

executivo, restando adequado o procedimento previsto para a ação 

monitória (art. 700 do NCPC).

 Assim, expeça-se mandado de citação, consignando-se o prazo de 15 

(quinze) dias para o pagamento, anotando-se que, caso o requerido o 

cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC).

 Do mandado deverá constar, ainda, que, no mesmo prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2°, do NCPC.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-89.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (ADVOGADO(A))

CARLOS KOSEKO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MAXIMIANO (ADVOGADO(A))

D. LUIZ SILVA - ME (REQUERIDO)

ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010072-89.2016.8.11.0090. REQUERENTE: CARLOS KOSEKO 

REQUERIDO: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A., D. LUIZ SILVA - 

ME Vistos. Considerando que o Gestor Judicial foi habilitado no sistema 

BacenJud, devolva-se os autos à zelosa Secretaria Judicial para o 

cumprimento da decisão de id.12508565. Cumpra-se. Nova Canaã do 

Norte, 16 de outubro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018- DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

...CONSIDERANDO o Treinamento, Consultoria e Auditoria relativo ao 

Sistema GPSem, ministrado pela Equipe do DAPI – TJMT, realizado perante 

a Comarca de Alta Floresta – Polo IV – o qual pertence a Comarca de Nova 

Monte Verde, no período de 24 e 25/09/2018, que tratou da necessidade 

de gerenciamento das atividades relacionadas a distribuição de processos 

as credenciadas das áreas de Psicologia e Assistência 

Social.CONSIDERANDO que é atribuição dos servidores designados o 

gerenciamento das atividades dos credenciados das Comarcas do Poder 

Judiciário Estadual.CONSIDERANDO que incumbe ao magistrado designar 

servidor para gerenciar as atividades dos credenciados, mediante 

assinatura eletrônica de sua produtividade, ou ainda delegar a outro 

servidor essa atribuição (atualmente em vigor a OS nº 06/2018/DF – DJE 

nº 10.353/2018).CONSIDERANDO que cabe à Secretaria da Vara Única 

gerenciar e deferir as atividades no sistema GPSem (Equipe 

Multidisciplinar) e acompanhar o processamento das atividades mensais 

dos credenciados;CONSIDERANDO que as atividades devem ser 

executadas preferencialmente no horário de expediente do Fórum, porém, 

se necessário, o profissional poderá alinhar a realização de outros 

horários, devendo, nestes casos, o lançamento das atividades extra 

horário se darem via sistema, com validação do Gestor e/ou Juiz de Direito 

Diretor do Foro;CONSIDERANDO a extensão territorial da Comarca de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 611 de 734



Nova Monte Verde, que abrange também o município de Nova 

Bandeirantes, onde diversas localidades para cumprimento de mandado 

distam mais de 200 quilômetros da sede do Juízo, e que o acesso à 

esmagadora maioria das localidades se dá por estradas não 

pavimentadas, agravando-se a situação no período chuvoso, posto que 

grande parte das pessoas residem em zona rural e áreas de garimpos 

(que possuem em sua grande maioria população flutuante), o que dificulta 

sobremaneira o cumprimento das atividades pela Equipe Multidisciplinar.

CONSIDERANDO a dificuldade de localizar as pessoas/famílias a serem 

estudadas e avaliadas pela Equipe durante o horário do expediente 

forense, já que, estes, em sua grande maioria laboram durante o dia (08h 

às 12h e das 14h às 18h), remanescendo somente o horário noturno;

CONSIDERANDO, também, que a maior parte das pessoas sujeitas aos 

estudos determinados por este juízo trabalha todos os dias das semana e, 

por vezes, não possuem horário disponível nesses dias, transferindo para 

o sábado muitos dos afazeres;CONSIDERANDO por fim que se deve 

buscar harmonia nos horários de atendimento das Credenciadas da 

Equipe Multidisciplinar desta Comarca de Nova Monte Verde, em relação 

as demais atividades desenvolvidas por elas em outros órgãos, visando 

maior celeridade e eficiência no trâmite processual, posto que a Comarca 

conta atualmente com aproximadamente 4.700 processos e o atendimento 

da Equipe Multidisciplinar faz-se de extrema necessidade na maioria 

destes processos.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR que o(a) servidor lotado na Secretaria da Vara Única 

proceda o deferimento para a Equipe Multidisciplinar desta Comarca de 

realização de atividades extra horário, via sistema, desde que sejam 

respeitadas as seguintes condições:

I) A realização das atividades da Equipe no limite máximo de 03 (três) 

horas diárias, após o término do horário de expediente do Fórum (19h);

II) A realização das atividades da Equipe nos sábados e feriados, 

devendo, porém, ser respeitado o limite de 01 (uma) hora para descanso e 

almoço;

III) Fica expressamente proibido o cômputo de atividades e atendimento 

pela Equipe aos domingos.

Art. 2º - INFORMAR que tal autorização não interfere nas atribuições de 

gerenciamento do(a) Gestor(a) Judiciário(a), que deverá fiscalizar a 

correta aplicação das condições inseridas nesta Ordem de Serviço, 

Provimento nº 06/2014/CM - (Psicóloga e Assistente Social – Processos), 

na Instrução Normativa que será editada brevemente pelo CRH/TJMT, e 

demais normas atinentes a matéria.

Art. 3º - Fica consignado que a presente autorização tem efeitos 

retroativos a onze de outubro do corrente ano.

Razão pela qual foi expedida a presente Ordem de Serviço, para que surta 

seus efeitos legais.

Publique-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde, 15 de outubro de 2018.

Bruno César Singulani França Juiz de Direito e Diretor do Foro. E-mail: 

nova.monteverde@tjmt.jus.br

Edital

EDITAL N.º 04/2018/DF - TORNA PÚBLICO, PARA CIÊNCIA DOS 

INTERESSADOS, A CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NAS 

ÁREAS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA CADASTRO DE 

RESERVA, ABRINDO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO 

DE RECURSOS

* O Edital n° 04/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68404 Nr: 1318-34.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias apresente os dados bancários para levantamento dos 

valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 1296-05.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pel derradeira vez, impulsiono os autos para intimação da parte Autora 

para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para 

depósito do valor da prestação alimentícia, para que a informação consta 

no Mandado de Citação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70379 Nr: 763-80.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maderalta Indústria e Comércio Importação e 

Exportação de Madeiras Ltda ME, Maria de Lourdes Barbosa da Cruz, 

Antonio Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADERALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA ME, CNPJ: 

14947873000110, Inscrição Estadual: 13.113.753-0. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADERALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA ME, MARIA DE LOURDES BARBOSA DA CRUZE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 201513808/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/09/2015

 - Valor Total: R$ 186.667,60 - Valor Atualizado: R$ 186.667,58 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se os requeridos MARIA DE LOURDES 

BARBOSA DA CRUZ E ANTONIO CRUZ no endereço mencionado às fls. 

11 ara, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

citação será feita pelos Correios. O executado poderá oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, se quiser, contados da intimação da penhora. 

Caso a tentativa de citação reste infrutífera, DEFIRO desde já a citação via 

mandado, expedindo-se carta precatória caso necessário.De outro lado, 

considerando a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fls. 09), cite-se 

a parte executada MADERALTA IND. E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA ME, por edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo sem manifestação do executado, intime-se o exequente 

para indicar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias.Após, retornem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

03 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 15 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76415 Nr: 592-55.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmo Polachini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que promova, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a juntada aos autos das guias pagas para 

expedição de carta precatória ou retire a missiva neste Juízo e promova 

sua distruição diretamente no Juízo Decrecado.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72554 Nr: 36-75.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI FERREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

As medidas cautelares diversas da prisão fixadas em desfavor do réu 

foram apenas duas: 1) Informar, no ato da soltura, o endereço completo 

de onde residirá nesta comarca de Paranaíta, ou outra comarca e 2) Não 

mudar de endereço sem informar este juízo (fl. 84). Portanto, inobstante as 

certidões lançadas nos autos, não há medida de comparecimento mensal 

em juízo, nem mesmo encontra-se o réu cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Outrossim, analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 05 de dezembro de 2018, às 18h30min.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73048 Nr: 378-86.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldomiro Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 05 de dezembro de 2018, às 18h00min.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60452 Nr: 369-03.2012.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução.

Abro prazo para alegações finais escritas no prazo de 5 dias para cada 

parte, primeiro para o Ministério Publico mediante carga após, com a 

juntada das alegações da acusação intime-se a defesa para também em 5 

dias apresentar alegações finais para a defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68327 Nr: 149-63.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Silva Gonçalves, DEVAIR DOS 

SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 “Vistos.

Homologo a desistência da oitiva das vitimas Washington Adorno, Diomar 

Moreira da Silva e Priscila da Silva.

Declaro encerrada e instrução.

Abro prazo para alegações finais escritas, primeiro para o Ministério 

Publico mediante carga após, com a juntada das alegações da acusação 

intime-se a defesa para também em 5 dias apresentar alegações finais 

para a defesa.

Cumpra-se

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60715 Nr: 721-10.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Quintiliano Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito - Detran/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:MT/3.946

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, para condenar o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO a pagar ao autor a importância de R$ 3.102,72 (três mil, cento e 

dois reais e setenta e dois centavos) a título de indenização por danos 

materiais, devendo os valores ser devidamente corrigidos com juros de 

1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, de acordo com o 

INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49304 Nr: 346-77.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para manifestar quanto 

aos embargos de declaração de Ref: 97, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2503 Nr: 50-80.2000.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Hozana de Farias Damacena, Valter 

Damacena, Ivanilda Alves de Menezes Damacena, Edson Damacena, Mark 

Luiz Damaceno, Valdir Damacena, Andressa Karla Teixeira., Heleni Pereira 

de Oliveira, Dayane Fernandes Munis Damacena, LdOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - OAB:5847, 

Geremias Genoud Júnior - OAB:12.387, Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se à inventariante pessoalmente, por meio de mandado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40065 Nr: 1545-76.2011.811.0022

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demilson Parreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Insanidade Mental instaurado de ofício pelo Juízo, 

a fim de verificar se o denunciado Demilson Parreira Alves à época do 

crime no qual fora denunciado possuiria sanidade mental para entender o 

caráter ilícito de sua - suposta - conduta.

Verifica-se nos autos, que tentada por diversas vezes a localização do 

denunciado para realização do exame de sanidade mental, este não fora 

encontrado, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Instado à manifestação, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

e o regular prosseguimento da ação penal (fls. 127).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Em detida análise aos autos, verifico que o denunciado se encontra em 

local incerto e não sabido, o que impede a realização de exame para 

averiguar se à época do crime possuía ou não sanidade mental capaz de 

entender o caráter ilícito de sua conduta.

Tentada por diversas vezes lhe localizar, todas as diligências foram 

infrutíferas.

Deste modo, não pode estes autos se perpetuarem no tempo, pois 

acarretam prejuízos drásticos a ação penal, trazendo inclusive a 

sensação de impunidade para a sociedade.

Ante o exposto, acolho a cota ministerial de fls. 127 e JULGO EXTINTO o 

presente procedimento, determinando o regular prosseguimento da ação 

penal.

Ciência ao Ministério Público e ao curador nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60718 Nr: 723-77.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Macedo da Silva dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20049 Nr: 1327-48.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demilson Parreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 Vistos etc.

Com o trânsito em julgado da sentença dos autos em apenso, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40367 Nr: 119-92.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H C da Silva Vígolo ME, Hellen Cristina da Silva 

Vígolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - Proc de 

MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.
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Indefiro o pedido de fls. 67/68, tendo em vista que a compensação ainda 

não foi homologada pelo fisco, ante a suspensão de todos os 

procedimentos administrativos de compensação tributária por ordem 

judicial, conforme noticiado pelo exequente às fls. 64.

Deste modo, defiro parcialmente o pleito de fls. 63/64, determinando a 

suspensão dos autos pelo prazo de 06 (seis) meses, caso em que, 

deverá o exequente ser intimado para no prazo de 15 (quinze) dias trazer 

informações quanto a finalização do procedimento de compensação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58684 Nr: 2338-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Costa Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra a acusada pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Oficie-se a APAE acerca 

desta decisão. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52938 Nr: 83-11.2016.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinheiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a respeito dos documentos juntados pelo requerido em petição de 

ref. 28.

Caso o requerente nada se manifeste a respeito, desde já, determino o 

arquivamento do feito com as devidas cautelas de estilo.

Caso contrário, havendo requerimento, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de outubro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48033 Nr: 2234-18.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Luiz Predabon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Abech, Jandir Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Cleyton Habech - 

OAB:OAB/SC 28.252, FERNANDO ROSTIROLLA - OAB:36086, JACSON 

FABRICIO MALISKA LOVATEL - OAB:11239, LEANDRO BALDISSERA - 

OAB:30293

 Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

empresa ré Jandir Agostini.Assim, por não vislumbrar qualquer 

irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado.Nos 

termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comporta 

julgamento antecipado da lide, fixo como ponto controvertido para ambas 

às partes:a) a comprovação da culpa concorrente entre o autor o réu 

Edson Luiz Abech na ocorrência dos fatos conforme narradas em suas 

peças;b) a comprovação dos danos materiais, estéticos e morais e suas 

quantificação, conforme pleiteados na exordial;c) comprovação dos 

rendimentos auferidos pelo autor na época dos fatos;d) de sequela 

permanente ou parcial incapacitante do autor para a realização das 

atividades laborais ou da vida diária e, em especial, incapacidade para o 

exercício de sua profissão como motorista, decorrente das lesões 

provocadas pelo réu Edson Luiz Abech.Desde já, nos termos do artigo 

357, inciso II, do CPC, defiro a produção de prova testemunhal, documental 

e pericial formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54276 Nr: 542-13.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Felix Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva testemunha Wender da Silva 

Mendonça. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63476 Nr: 1991-69.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquimica Industria e Comercio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Vígolo, Geraldo Vígolo, Bom Jesus 

Agropecuaria Ltda, Edilene Pereira Moraes Vigolo, Rosemari Konageski 

Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jencarlo Ribeiro - OAB:7179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Acolho a exceção de pré-executividade apresentada em ref. 

21, eis que comprovado o deferimento da recuperação judicial da 

executada Bom Jesus Agropecuária LTDA, motivo pelo qual, suspendo a 

presente execução, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apenas com 

relação a devedora Bom Jesus Agropecuária LTDA, devendo a execução 

prosseguir quanto aos demais devedores.Defiro o pedido de penhora 

on-line de valores depositados nas contas ou aplicações financeiras das 

partes devedoras NELSON JOSÉ VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS 

VIGOLO, GERALDO VIGOLO e ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.Segundo o artigo 835 

do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser 

realizada objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 

797 do CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente 

viável.Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira 

na forma requerida.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado 

da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência 

deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue 

as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas 

às advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48529 Nr: 153-62.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B
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 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu HILDO FERNANDES, já devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03.Passo a 

dosar a pena do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60713 Nr: 719-40.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Ferreira Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Vistos etc. Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio para defender os interesses do acusado, Drª. Daniele Luzini Reis. 

Homologo a desistência da oitiva da vítima e das testemunhas arroladas. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47506 Nr: 2041-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani Teixeira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro nos 

artigos 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

da denúncia, para PRONUNCIAR o acusado Geovani Teixeira Gonçalves, 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, inciso II (motivo 

fútil) c/c artigo 14, inciso II (tentado), ambos do Código Penal, para ser 

submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta 

comarca.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Para fins de intimação da 

presente decisão, cumpra-se o estabelecido no artigo 420, do Código de 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 10 de outubro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 787-87.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliel Carlos Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Vistos etc. Tendo em vista a renúncia da defensora nomeada, REVOGO 

sua nomeação e nomeio para defender os interesses do réu Drª. Daniele 

Luzini Reis. Homologo a desistência da oitiva da testemunha das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60561 Nr: 615-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio para defender os interesses do acusado, Dr. João Faustino Neto. 

Decreto a revelia do réu Elismar da Silva, haja vista que se ausentou 

injustificadamente, consoante o que dispõe o artigo 367, do CPP. Dou por 

encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43980 Nr: 125-31.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus de Moraes Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Pedro Pereira Campos Filho - OAB:12071/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se a parte dispositiva da sentença condenatória, observando-se 

o teor do Acórdão de fls. 586.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59686 Nr: 214-49.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva testemunha Elizeu Lucas 

Ribeiro da Costa. Tendo em vista que a Representante do Ministério 

Público informou o novo endereço da vítima Josiane Custódio Souza, 

conforme Ref. 42, expeça-se carta precatória para o local indicado com a 

finalidade de oitiva da vítima. Aguarde-se o cumprimento da carta 

precatória. Após a juntada desta devidamente cumprida, vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 547-40.2013.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:OAB/MS 17.555-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:MT/22165, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A, SADI 

BONATTO - OAB:10011PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de 

tornando definitiva a liminar deferida e consolidando ao autor na posse 

plena e domínio do veículo descrito na inicial.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários 

sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Expeça-se 

mandado definitivo de reintegração na posse do bem.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70625 Nr: 1692-58.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anaíde Silveira de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para 

apresentar Impugnação à Contestação de Ref: 19, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46989 Nr: 1827-12.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariledi Araujo Coelho Philippi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o Decreto Municipal n. 

058/2014, com efeitos “ex tunc”, que efetivou 25 pessoas nos quadros da 

Administração local sem prévia aprovação em Concurso Público e sem 

avaliação em estágio probatório, com base na Lei Municipal 782/2006, por 

afrontar o disposto nos artigos 37, II, e 41, Constituição Federal, bem como 

o disposto no artigo 2°, EC n. 51.Em consequência, condeno os requeridos 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba 

honorária sucumbencial, que fixo em 10% sob o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55519 Nr: 899-90.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanil Alves Durães M.E.I, Vanil Alves Durães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Neo Brasil Importadora e 

Exportadora de Máquinas e Ferramentas Ltda. EPP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Victor Scheffer - 

OAB:13.080, Bernado Rodrigues de Oliveira Castro - OAB:14.992-A, 

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - OAB:13444, Ernesto Borges Filho 

- OAB:OAB/MS 379, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:OAB/MT 13.431-A, Flavia V Andriguetti Borges - 

OAB:9716-A/MT, Manuel J. Marques Neto - OAB:OAB/SP 51.311, 

Renato Chagas Corrêa Silva - OAB:8.184-A/MT, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22.930/GO

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para DECLARAR INEXISTENTE o débito discutido 

nos autos, CONFIRMO a liminar outrora deferida, referente aos protestos 

e, CONDENO a promovida NEO BRASIL C. I. E. M. F. LTDA EPP a indenizar 

a autora, no montante total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais experimentados, acrescido de juros de 

mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do 

Código Civil, e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data 

desta sentença (súmula 362 do STJ), até o efetivo pagamento.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos 

honorários sucumbenciais esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Transitada 

em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 11 de outubro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43382 Nr: 1596-19.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedra 

Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Prefeita Municipal 

de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno à autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20164 Nr: 1441-84.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Placidio Pereira da Costa Filho, Vagmar Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Max Tavares dos 

Santos Silva - OAB:MT/15472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Após detida análise aos autos, verifico que se faz necessário chamar o 

feito à ordem, devendo os autos retornarem para o estado que se 

encontrava no primeiro dia posterior ao término do prazo para às partes 

interporem recurso de apelação contra a sentença de fls. 305/309, tendo 

vista que não ocorreu o trânsito em julgado desta, o que barra a execução 

da astreinte outrora fixada, pois ainda pende de remessa necessária dos 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496 do Código 

de Processo Civil.

Deste modo, anulo todos os atos praticados após o prazo para 

interposição de apelação, devendo a Secretaria deste Juízo certificar o 

ocorrido e em seguida proceder com a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, consoante dispõe o artigo supra citado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61217 Nr: 956-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI - OAB:21481/O, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:17804/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO DA PARTE REQUERENTE DR. 

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS, para que, apresente impugnação à 

contestação de Ref: 76, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-88.2018.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LIESSA DOS SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000111-88.2018.8.11.0022 Valor da causa: $19,080.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JESSICA LIESSA DOS SANTOS BEZERRA Endereço: TRÊS, 45, 

SÃO PAULO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1.111, 2 

andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR para que no prazo de 05 (cinco) 

dias forneça o atual endereço do Polo Passivo, sob pena da audiência 

designada não realizar-se. PEDRA PRETA, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-96.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JESUS LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000104-96.2018.8.11.0022 Valor da causa: $19,080.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: THIAGO JESUS LEITE DA SILVA Endereço: LUIZ CORREA DE LIMA, 

S/N, RESIDENCIAL ALBERTINA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1.111, 2 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR para que 

no prazo de 05 (cinco) dias forneça o atual endereço do Polo Passivo, sob 

pena da audiência designada não realizar-se. PEDRA PRETA, 16 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154973 Nr: 2200-83.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Mendes de Souza, Ana Claudia Mendes de Souza, 

Cristiane Caroline Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Augusto Arruda Gimenez, Cangas I I 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 Intimar parte requerente para no prazo legal impugnar a contestação de 

ref.29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153433 Nr: 1687-18.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Pires da Silva Mendes, Juan Mendes da 

Silva, Eloiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENES, 

Cangas I I Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 Intimar parte requerente para no prazo legal impugnar a contestação de 

ref.33

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121394 Nr: 1368-21.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5.875/MT, Marilia Gabriela de Souza Chaves - OAB:24.380-0/MT

 Intimar parte requerida da juntada de petição de ref.254

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117984 Nr: 484-89.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 117984DECISÃOVISTOS,Considerando a decisão prolatada em 

audiência (ref.59), em que foi deferida a realização de nova perícia na 

parte autora, bem como o ofício encaminhado pelo Conselho Regional de 

Medicina (ref. 64), nomeio como perito o Dr. Alfredo Augusto de Arruda, 

podendo ser encontrado no endereço Rua das Margaridas, 149, Jardim 

Cuiabá, Cuiabá-MT, CEP: 78043108, fone: (65) 3321-2379, (65) 

3322-8186, (65) 3901-2360, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos 

reais) a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 

305/2014 do CJF.O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo.Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.2) Doença, lesão 
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ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1989-91.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Vieira Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - 

OAB:8072/MT

 Intimar curadora do acusado da decisão de fls.217

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74729 Nr: 2394-30.2011.811.0028

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Vieira Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - 

OAB:8072/MT

 Intimar advogada do acusado da decisão de fls. 81

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 74729 Nr: 2394-30.2011.811.0028

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Vieira Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - 

OAB:8072/MT

 COD. 74729

Vistos etc.

Cuida-se de Incidente de Insanidade Mental instaurado para deslindar 

dúvida quanto à integridade mental do acusado TIAGO VIEIRA 

EVANGELISTA, sendo nomeada como curadora especial, sua defensora 

Dra. Adriana Roversi, nos termos do §2º do art. 149 do Código de 

Processo Penal;

Após efetuado os exames médico legais, o Laudo Pericial nº 

1.9067.2.2012.37410-01 elaborado pelo Instituto Médico Legal, concluiu 

pela superveniência de doença mental, conforme abaixo descrito:

“Ao exame evidenciamos que o periciando apresenta histórico compatível 

com o quadro psicótico transitório, desencadeado já no período do 

cárcere (pelos registros foi preso em 13/08/11), configurando assim 

superveniência de Doença Mental.

À época dos fatos não apresentava qualquer sintomatologia de doença 

mental.

À época dos fatos era inteiramente capaz de entender e determinar-se.”

Dada vista às partes se manifestarem sobre a conclusão do laudo pericial, 

a defesa do acusado apenas manifestou discordância com o laudo 

apresentado, não apresentando justificativa plausível para tanto, ou ainda, 

não pugna por realização de novo exame.

 O Ministério Público por sua vez, entende não haver necessidade de 

submissão do acusado a novas avaliações, pugnando pela improcedência 

do presente incidente de insanidade mental e seu arquivamento.

É o relatório. Fundamento e decido.

O laudo pericial apresentado pelo Instituto Médico Legal, respondeu à 

todos os quesitos apresentados por este juízo, não deixando dúvidas 

quanto ao estado salutar do denunciado à época dos fatos.

Desta forma ficou comprovada a capacidade intelectiva acerca do caráter 

ilícito do fato, não sendo necessária a realização de novo exame médico.

Desta forma ficou evidenciado que, tanto na época dos fatos que 

ensejaram a denuncia do acusado, bem como no espaço de tempo 

anterior, o acusado não demonstrou qualquer sinal de que estava 

incapacitado.

Destarte, HOMOLOGO o resultado apresentado pelo Laudo Pericial nº 

1.9067.2.2012.37410-01, concluo que o acusado Tiago Vieira Evangelista 

era plenamente imputável à época dos fatos, não sendo enquadrado nas 

hipóteses do art. 26 do Código Penal.

Transladem-se cópias do Laudo Pericial aos Autos da Ação Penal 

n°148/2011 (72928), bem como cópia da presente decisão.

Ciência à defesa do examinado e ao Ministério Público.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012270-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ALMEIDA ROCHA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012270-57.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO DE ALMEIDA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 
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ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 
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agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012267-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO COSTA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA PROCESSO n. 

8012267-39.2016.8.11.0028 Valor da causa: $35,200.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GETULIO COSTA LEMES DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua GLÓRIA, S/Nº, AREAO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 

10:00 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. 

MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. POCONÉ, 

14 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014210-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZOZIMO RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014056-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ANDRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 
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54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010702-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

ANGELA BIJOUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EIDE ANA DE ARRUDA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010702-06.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANGELA BIJOUTERIAS LTDA 

- ME REQUERIDO: EIDE ANA DE ARRUDA PEREIRA Vistos. A parte autora 

alega que possui um credito de R$ 368,77 (trezentos e sessenta e oito 

reais e setenta e sete centavos) a receber da reclamada em razão da 

emissão de notas promissórias, por negócio jurídico travado com a ré. A 

parte reclamada, embora devidamente citada, deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e nem apresentou defesa quanto aos fatos 

esposados pela parte autora. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz.” Tenho que uma vez afirmado pela parte 

autora o não recebimento do valor atribuído, cumpria a parte ré provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente procedente. Embora 

aduza a parte reclamante que não houve o pagamento de R$ 368,77 

(trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), somente há 

prova do valor de R$ 313,60 (trezentos e treze reais e sessenta reais), 

consoante as notas promissórias colacionadas. Diante do exposto, à vista 

das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar aos autores o valor de R$ 313,60 (trezentos e treze reais e 

sessenta reais), a título de danos materiais, por não recebimento das 

notas promissórias, a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. 

contados a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

presente decisum. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011835-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JUZIMAR CEZAR GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000628-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LAURIENY PATRICIA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000628-12.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LAURIENY PATRICIA SILVA 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Designada audiência de conciliação para o dia 05/06/2018, constatou-se 

ausência da parte requerente. Mesmo estando devidamente intimada. 

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011924-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011924-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VERA LUCIA DE AMORIM 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Das preliminares A requerida 

alega em sede de preliminar que este juízo deve negar qualquer pedido de 

desistência formulado pela parte autora. Porém não há que se falar em 

negativa, ante a ausência do pedido e suas justificativas. Sendo 

apresentado, no momento oportuno, o pleito será devidamente analisado, 

em consonância com a legislação processual vigente. Argumenta que a 

requerente não juntou o comprovante original emitido diretamente no 

balcão do SPC/SERASA ou CDL. Que os demais extratos são exclusivos 

de empresas, de caráter confidencial para auxiliar as empresas. Ocorre 

que o referido argumento não deve prosperar, pois não atrapalha a 

decisão da lide. O simples fato do extrato não ser o original emitido no 
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balcão não indica fraude. Corroborando, a própria requerida acostou aos 

autos extrato comprovando que retirou a referida restrição, assim 

atendendo ordem judicial deferida na Tutela. Razão pela qual REJEITO as 

preliminares suscitadas e passo a análise do mérito da demanda. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VERA LUCIA DE 

AMORIM SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A). 

Verifica-se ocorrência de relação de consumo, em consonância com os 

artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, uma vez que o requerente e a requerida 

se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor 

respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus 

da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira do requerente é 

presumida. O fornecedor dos serviços responde pela reparação dos 

danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, 

considerando-se serviço defeituoso como aquele que não fornece a 

segurança necessária, somente eximindo a empresa requerida da 

responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte requerente afirma que foi surpreendida com a inscrição de seu 

CPF nos órgãos de proteção ao credito, ressaltando que desconhece o 

debito em questão. Portanto o apontamento no valor de R$ 211,04 

(duzentos e onze reais e quatro centavos), contrato n. 0282244885 - 

inserido É INDEVIDO. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da relação contratual e a respectiva cobrança 

do débito, por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico, juntou áudio (id 8622148) de um contato telefônico que 

durou cerca de 19 min. de conversa entre a requerente, a filha e a 

consultora de vendas da referida operadora telefônica. No referido 

contato, foram coletados todos os dados pessoais, endereço, a 

explicação dobre a oferta do produto, restando claro a aceitação da oferta 

do plano VIVO VONTROLE no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos), para o telefone da requerente n. 65 9994-4215 

e da sua filha menor 65 96125438, ambos os números utilizavam os 

serviços na modalidade pré-paga. Que foi ofertado a alteração para o 

plano com valor fixo mensal o qual fora devidamente aceito, passando 

então para modalidade pós-paga. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Dessa 

forma não há que se declara a inexistência de débitos tendo em vista 

restou demonstrado a utilização dos serviços, a negativação foi lícita em 

razão da inadimplência das faturas do plano vivo controle, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civi. Aliado a isso, verifica-se aplicação da Súmula 385 

do STJ, uma vez que, conforme extrato disponibilizado pelo Sistema 

SPC/SERASA em anexo, a reclamante possui inscrições anteriores. 

Portanto, analisado detidamente os autos, nota-se a inocorrência de ato 

ilícito, bem como inexistente o nexo causal, razão pela qual não há que se 

falar em obrigação de reparação por danos morais. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na presente demanda. 

Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. REVOGO a liminar deferida no ID 8622107, 

expeça-se o necessário. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012479-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GERALDO BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012479-26.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: GERALDO BRAZ DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 
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de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 
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pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018737-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR BORBA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018913-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ARRUDA RAMOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018913-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ARRUDA RAMOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019157-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CUNHA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011688-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011835-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JUZIMAR CEZAR GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011058-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PIZOTO (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

RADAEL JOSE DE AMORIM DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014036-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011772-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

RENAN HELIO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 
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prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Claudir Júnior França Martins Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012306-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALICE P C DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012306-02.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALICE P C DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 
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gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 
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Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012296-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ODILEUSA TOMAZ LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012296-55.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ODILEUSA TOMAZ LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 
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Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 630 de 734



Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012490-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ULTIMO DO BOMDESPACHO CALDAS (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012490-55.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017203-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017203-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019109-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADILENE MARCELINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017872-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JUCILENE SANTOS BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019393-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MINAS NOVAS (REQUERENTE)

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019393-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MINAS NOVAS (REQUERENTE)

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVONE ALVES TEODORICO (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012619-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PAULO RODUIT (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012619-60.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012625-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINES MORALES NETO (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012625-67.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012705-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012705-31.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

FRANCISCA MACIEL DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 632 de 734



a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012711-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012711-38.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 
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justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 
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consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012721-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012721-82.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 
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pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 
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ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012433-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PLINIA DA SILVA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011580-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011580-28.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIANA 

APARECIDA DA SILVA PRADO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de 40 dias, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que, também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão 

de caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o 

dano moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 
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977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 

270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. POCONÉ, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012174-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

ANTONIA MARIA SILVA MINAS NOVAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012174-42.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIA MARIA SILVA MINAS NOVAS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 
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da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017627-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-33.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

pdf em anexo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-48.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PDF EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

GRASIELE HELENA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

HENRIQUE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010473-80.2016.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: JANAINA FRANCISCA DE ARRUDA, 

HENRIQUE NUNES DOS SANTOS, GRASIELE HELENA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por GRASIELE HELENA DA SILVA COSTA, 

HENRIQUE NUNES DOS SANTOS e JANAINA FRANCISCA DE ARRUDA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Consta no Id 10963649, juntada de acordo extrajudicial firmado com a 

parte HENRIQUE NUNES DOS SANTOS, datado de 03/12/2017, cujo valor 

de R$ 1.300,00 foi realizado na conta bancária da advogada. (Id 

11332206) ANTE EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO ACORDO 

EXTRAJUDICIAL por sentença, para que produza seus legais efeitos e, 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. De 

prosseguimento do feito as demais partes, à secretaria para designar data 

para audiência de conciliação. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitado em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000458-06.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

BENIL GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PDF EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-21.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

ROSE MARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PDF EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011588-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011588-05.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-36.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL IZIDORO AMARILIO DE LIMA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PDF EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010796-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTIMINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010796-51.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono 

os autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões 

recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-43.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ZELICIO VILARVA CORTEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:15 Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 03 - Mutirão BB - Poconé Data: 

02/04/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-51.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIENE GOMES (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PDF EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011052-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINA JACOB (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011052-91.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-61.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ROSALINA DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-61.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ROSALINA DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:05
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA CREPALDI (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011070-15.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-82.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011315-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

FABIO JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011315-26.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019221-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA MATA DA SILVA (REQUERIDO)

EUYDES OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011321-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011321-33.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-67.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LOZINETE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PETIÇÃO INICIAL EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-52.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA DE JESUS PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-22.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-37.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA BUENO DE ALMEIDA METELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SEGUE PETIÇÃO INICIAL EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011329-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE AQUINO NUNES FILHO (REQUERENTE)
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TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011329-10.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. POCONÉ, 8 de outubro de 2018 

CARLA FABIOLA PADILHA DIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-53.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BENEDITO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PETIÇÃO EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-81.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALFREDO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Segue inicial em PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-59.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Segue inicial em PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-58.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Segue petição inicial em PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012605-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

GIULIANO ARAKEN SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012605-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

GIULIANO ARAKEN SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELUCE ROSANA FIALHO (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012144-07.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ANNIER DAYANA ROJAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ANNIER DAYANA ROJAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATILLA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:10
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATILLA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010934-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010934-18.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. 

POCONÉ, 8 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-92.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

MARIO BOAVENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:55.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012160-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA DO AMARAL MATOS (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012160-58.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012163-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

BENEDITO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012163-13.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIA GONCALINA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012170-05.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono 

os autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões 

recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-81.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIORIDO DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:05 Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

02/04/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSINETE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012538-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012538-14.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono 

os autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões 

recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010985-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

SHIRLEY REGINA DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010985-29.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011064-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011064-08.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEIDE GERMANA DA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011145-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ODILZA GONCALINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011145-54.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011553-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE MONGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011553-45.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono 

os autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões 

recursais. POCONÉ, 16 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011644-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

DAMIAO MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011644-38.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012140-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA ROSALIA PRADO MARTINS E SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:45 Tipo: 

Conciliação Sala: Poconé - Migração Data: 22/08/2016 Hora: 18:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011674-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACINALVA CLARA DE AMORIM (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011674-73.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 16 de outubro 

de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012435-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012435-07.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTIANE CONCEICAO 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 
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está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012617-90.2017.8.11.0028
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JOSE PAES DE ARRUDA FILHO (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012617-90.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE PAES DE ARRUDA 

FILHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 
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sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 
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dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11887 Nr: 91-19.2006.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atila Josias Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elma Engenharia Construcões e Comercio Ltda, 

José Raphael dos Reis Del Pino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da sentença de fls. 122.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014036-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 8014036-48.2017.8.11.0028 Valor da 

causa: $3,792.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL DA CRUZ E SILVA 

Endereço: Estrada AGUA VERMELHA, LOTE 18, CAMPO LIMPO II, POCONÉ 

- MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 

10:50 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. 

MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. POCONÉ, 

16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000604-51.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GERONILSON SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA DATA 

S.A. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000604-51.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GERONILSON SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA DATA 

S.A. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000995-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE (ADVOGADO(A))

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA 

CONFRESA (REQUERENTE)

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE VERANOPOLIS 

(REQUERENTE)

IGREJA EVAGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA 

CANABRAVA DO NORTE (REQUERENTE)

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA 

PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERENTE)

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA 

VILA RICA (REQUERENTE)

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA 

SAO JOSE DO XINGU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THE BEST HOLIDAY TURISMO (REQUERIDO)

EZEQUIAS RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000995-06.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO 

DE MADUREIRA CONFRESA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 

MINISTERIO DE MADUREIRA VILA RICA, IGREJA EVANGELICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA PORTO ALEGRE DO 

NORTE, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE 

MADUREIRA SAO JOSE DO XINGU, IGREJA EVAGELICA ASSEMBLEIA DE 

DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA CANABRAVA DO NORTE, IGREJA 

EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE VERANOPOLIS REQUERIDO: 

EZEQUIAS RODRIGUES DE MIRANDA, THE BEST HOLIDAY TURISMO Nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio de sua advogada, para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com 

as custas do processo, vez que a presente demanda refere-se a causa 

no valor acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, devendo ser juntada 

aos autos declaração de imposto de renda ou documentação que 

comprove a hipossuficiência financeira dos requerentes, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001048-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

DILETA MARIA DE ALBUQUERQUE SENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA PEREIRA DE ARAUJO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001048-84.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA SA REQUERIDO: ROSANA PEREIRA 

DE ARAUJO DA ROCHA Tendo em vista a ausência de recolhimento das 

custas processuais, intime-se a parte autora para providenciar o 

necessário ao cumprimento do ato. Nada sendo providenciado, devolva-se 

a missiva com as homenagens e as baixas necessárias. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000473-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (ADVOGADO(A))

maria da piedade pereira de souza (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000473-76.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA DA PIEDADE PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação 

previdenciária em que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de 

pensão por morte rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. 

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (fl. 15). 

Impugnação à fl. 17. Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. 

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência necessário do 

falecido e a condição de dependência da parte autora. Defiro a produção 

de prova testemunhal conforme requerido pela parte autora, frisando que 

de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da audiência 

designada. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13H15MIN (HORÁRIO OFICIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO). Fixo o prazo de 15 dias para as partes 

apresentarem o rol de testemunhas. Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES (ADVOGADO(A))

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 437,70 (quatrocentos e trinta e sete reais e 

setenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 
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referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

ELIZA SOARES MORAIS COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001047-02.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIZA SOARES MORAIS COSTA RÉU: AGUAS DE CONFRESA 

S.A. ELIZA SOARES MORAIS COSTA ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c 

pedido liminar em face de AGUAS DE CONFRESA S.A., já qualificados nos 

autos. Aduz a parte autora que, em julho de 2018, se mudou para o imóvel 

localizado na Rua 17 de Dezembro, Qd. 12, Lt. 8, s/n, Bairro Jardim Vitória, 

em Confresa-MT. Entretanto, em que pese sua mudança ter ocorrido no 

referido mês, utilizava água da casa vizinha, a qual era transferida por 

uma mangueira, sendo que passou a utilizar água diretamente de sua 

residência (medidor de registro número Y17T065671 e matrícula número 

14366-9) em agosto de 2018. Alega que a empresa requerida realizou 

simultaneamente três cobranças de uma só vez, cujos valores são: R$ 

73,89 (fatura paga pela autora), R$ 145,44 e 350,29, sendo que essas 

duas últimas estão em aberto. Não obstante, afirma que a ré reteve a 

fatura da requerente para uma análise, possível cobrança futura e 

notificou a requerente de tal retenção em 08/2018. Afirma, por fim, que tais 

valores são exorbitantes, especialmente pelo fato de a autora passar o dia 

fora de casa trabalhando e seus filhos ficam na escola. Assim, pretende, 

liminarmente, seja determinado para que a requerida se abstenha de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

não se abstenha de fornecer água para o endereço da requerente em 

razão dos débitos ora discutidos. É o breve relato. Decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, visto que os documentos juntados aos autos demonstram, a 

princípio e em cognição sumária, a probabilidade do direito deduzido no 

sentido de que a requerente supostamente está sendo cobrada pela 

requerida indevidamente, bem como pelo fato de a ré sequer esclareceu 

do que esses valores se referem. Além disso, o perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela de 

urgência, para o fim de determinar que a requerida SE ABSTENHA de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito quanto aos 

débitos discutidos nos presentes autos, bem como de interromper o 

fornecimento de água para a residência da requerente em virtude das 

cobranças ora em discussão (cobranças dos meses de referência 

08/2018 e 09/2018), sob pena de multa diária a ser arbitrada 

oportunamente. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o requerido e 

intime-se o requerente para a audiência de conciliação no dia 07 de 

novembro de 2018, às 14h30mim (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de 

contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do 

NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000169-77.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO CSF 

S/A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

ULISSES JOAQUIM PARUCI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (ADVOGADO(A))

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000240-79.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Nos termos do artigo 351 do NCPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar, caso 

queira, impugnação à contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS (ADVOGADO(A))

ANGRA RIBEIRO BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000707-58.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ANGRA RIBEIRO BARBOSA EXECUTADO: LEIA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Compulsados os autos, extrai-se que a executada, mesmo 

intimada, não efetuou o pagamento do débito em três dias, conforme se no 

fólio processual. Desse modo, cumpra-se conforme determinado na 

decisão retro, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do 

§1º do art. 829. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000169-77.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO CSF 

S/A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000169-77.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO CSF 

S/A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

ULISSES JOAQUIM PARUCI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (ADVOGADO(A))

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000240-79.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Nos termos do artigo 351 do NCPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar, caso 

queira, impugnação à contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MARTINS MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000488-45.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: CLEBER 

MARTINS MORAES Quanto ao teor da certidão da certidão retro, 

manifeste-se a exequente no prazo de 10 dias. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000780-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON JOSE SALES DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000780-30.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ADENILTON 

JOSE SALES DIAS Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de 

ADENILTON JOSE SALES DIAS, ambos qualificados nos autos. Foi 

determinada a emenda a inicial, a fim de que o exequente acostasse o 

comprovante de recolhimento das custas iniciais, o que foi devidamente 

cumprido, conforme se extrai dos autos. Em seguida, a exequente 

informou existência de composição amigável com o executado, razão pela 

qual pugnou pela suspensão do feito até o cumprimento do acordo (dia 

17/01/2019). É o relatório. Decido. Primeiramente, tendo em vista o 

recolhimento das custas devidas, recebo a petição inicial. Ao mesmo 

tempo, considerando a transação amigável, SUSPENDO o presente feito 

até 17 de janeiro de 2019 por convenção das partes, nos termos do artigo 

922, do NCPC. Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17396 Nr: 1240-15.2010.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária para concessão do benefício de 

prestação continuada proposta por FERNANDO ANTÔNIO RODRIGUES 

ROCHA em desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, consta dos autos pedido de desistência 

da presente demanda (fl. 142).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45666 Nr: 1472-22.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Majó da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Almeida de 

Oliveira Filho - OAB:10466 - MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333

 INTIMAÇÃO das partes para comparecerem na perícia médica designada 

para o dia 21/11/2018, às 14 horas e 20 minutos (MT)a ser realizada pelo 

médico Dr. Hernan Fernandez Lizarazu, na Clínica Brasil Bolívia, situada à 

esquina da Viela Simiane, ao lado do Hospital Municipal de Confresa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3335-76.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22380 Nr: 2364-96.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevaldo Alves Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crisina Gimenez - 

OAB:8506-A / MT, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT

 INTIMAÇÃO das partes para comparecerem na perícia médica designada 

para o dia 21/11/2018, às 14 horas e 30 minutos (MT)a ser realizada pelo 

médico Dr. Hernan Fernandez Lizarazu, na Clínica Brasil Bolívia, situada à 

esquina da Viela Simiane, ao lado do Hospital Municipal de Confresa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21703 Nr: 1886-88.2011.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Pimentel Figueredo - 

OAB:40840

 Despacho

Sobre o documento de fl.141, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54647 Nr: 161-25.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropastoril Vitória do Araguaia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Compulsando os autos, verifico que o executado foi citado por edital e 

quedou-se inerte. Assim sendo, nos termos da Súmula 196 do STJ, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para que seja exercida a 

função de curador especial.

Por fim, registre-se que, para fins de averbação da presente ação, junto a 

matrícula nº 3.029 do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o 

exequente poderá adotar as providências do artigo 828, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 1226-89.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gregoski, Tereza Alves Costa, Salome 

Mendes Vasconcelos Neta, Rosiron de Souza, Maria da Penha Silva 

Machado, Eliosmar Silva Maciel, Maria Helena Caús Gregoski, Geraldo 

Alves do Carmo, Luiza Pacheco Maciel, Celia Maria de Souza, Valdelar 

Alves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT, JORGE 

ALDAIR CARVALHO - OAB:15122/O

 Despacho

Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl.581, manifeste-se a parte 

autora no prazo de 10 dias.

 Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22370 Nr: 2354-52.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Galdino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar da Silva Monteiro 

Junior - OAB:7670/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO das partes para comparecerem na perícia médica designada 

para o dia 21/11/2018, às 14 horas (MT)a ser realizada pelo médico Dr. 

Hernan Fernandez Lizarazu, na Clínica Brasil Bolívia, situada à esquina da 

Viela Simiane, ao lado do Hospital Municipal de Confresa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 1988-82.2007.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luisa Carneiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A, Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT, Sandro José Luz 

Costa - OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 755-44.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rosalves Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 2203-81.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ramos de Lima, Maria Conceição Leite 

Luz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:OAB/MT 17.908

 Decisão

Defiro o pedido de produção das provas testemunhal e depoimento 

pessoal das partes, sob pena de confissão.

Assim sendo, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16H30MIN (HORÁRIO 

OFICIAL DE MT), devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 

(quinze) dias antes da audiência.
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Intimem-se, pessoalmente, os requerentes, advertindo-os da sanção 

prevista no art. 385, §1º, do CPC.

 Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45008 Nr: 826-12.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Alves Fernandes, alcunha "Péde Oleo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97033 Nr: 945-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca Rasqueri 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ANTE O EXPOSTO, baseado no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os presentes Embargos de Terceiro para determinar a baixa 

da averbação, junto ao imóvel de matrícula nº 14.201, a qual informava 

sobre a existência de ação de cobrança proposta por José Gomes Soares 

em face de Agropastoril Vitória do Araguaia S/A.Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca para providências 

necessárias.Condeno os embargantes em despesas, custas processuais 

e honorários de sucumbência, os quais arbitro equitativamente em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC. 

Registre-se que, tendo em vista o valor elevado da causa, recomenda-se 

a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, de modo a atender 

os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e enriquecimento sem 

causa (TJGO, Apelação (CPC) 0132233-14.2014.8.09.0011, Rel. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2017).Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 946-79.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca Rasqueri 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ANTE O EXPOSTO, baseado no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os presentes Embargos de Terceiro para determinar a baixa 

da averbação, junto ao imóvel de matrícula nº 14.201, a qual informava 

sobre a existência de ação de cobrança proposta por Ismael Ferreira 

Martins em face de Agropastoril Vitória do Araguaia S/A.Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para providências 

necessárias.Condeno os embargantes em despesas, custas processuais 

e honorários de sucumbência, os quais arbitro equitativamente em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC. 

Registre-se que, tendo em vista o valor elevado da causa, recomenda-se 

a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, de modo a atender 

os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e enriquecimento sem 

causa (TJGO, Apelação (CPC) 0132233-14.2014.8.09.0011, Rel. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2017).Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45008 Nr: 826-12.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Alves Fernandes, alcunha "Péde Oleo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 30 (trinta)dias de 

suspensão destes autos, sem nenhuma manifestação da parte 

interessada, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49338 Nr: 5036-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABN Amro Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Flávio Neves Costa - OAB:12 

.406/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ajuizou 

demanda em desfavor de JOSÉ LUIZ TEIXEIRA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo pelo 

decreto lei n. 911/69.

Concedida a liminar no feito, o bem foi localizado para ser apreendido, 

contudo, o requerido não foi citado (fls. 41/43).

Em seguida, tentada citação por correios, restou frutífera, conforme 

fl.64-v.

Após, o autor pugnou pela conversão da ação em execução por quantia 

certa.

É o relatório.

 Decido.

Sobre o assunto vejamos o que prescreve o art. 4º do Decreto-lei n. 

911/69 (redação dada pela Lei n. 13.043/2014): “Se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no 

Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil.”

Desse modo, defiro o pedido e CONVERTO a presente ação de busca e 

apreensão, inicialmente proposta, em ação de execução, devendo ser 

anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da 

CNGC.

Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, 

em três dias, pagar a dívida.

Com amparo no art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso o executado não seja localizado para ser citado, o oficial de justiça 

deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos 
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termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49338 Nr: 5036-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABN Amro Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Flávio Neves Costa - OAB:12 

.406/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44484 Nr: 434-72.2013.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdSA, KFSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

sua advogada, para no prazo de 10 dias, fornecer novo endereço do 

requerido e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 1622-37.2012.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGR, NGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Rezende de Paula - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 1622-37.2012.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGR, NGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Rezende de Paula - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

sua advogada, para no prazo de 10 dias, fornecer novo endereço do 

requerido e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 1289-80.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropastoril Vitória do Araguaia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Compulsando os autos, verifico que o executado foi citado por edital e 

quedou-se inerte. Assim sendo, nos termos da Súmula 196 do STJ, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para que seja exercida a 

função de curador especial.

Com o retorno dos autos, será analisado o pedido de ref. 155.

Por fim, registre-se que, para fins de averbação da presente ação, junto a 

matrícula nº 3.029 do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o 

exequente poderá adotar as providências do artigo 828, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41920 Nr: 1648-35.2012.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

A.C.S., menor, devidamente representada por sua genitora, SARA 

SANTOS SILVA, propôs ação de investigação de paternidade em face de 

SANDRO JUNIER DA CRUZ, já qualificados nos autos.

Recebida a inicial, foram designadas audiências para tentativa de acordo 

entre as partes, contudo, restaram-se inexitosas ante o não 

comparecimento do requerido, porque não houve a citação/intimação 

(fls.33, 37 e 42).

 Citado (fl.60), o requerido apresentou contestação por intermédio da 

Defensoria Pública, oportunamente apresentou documentos (fls.65/79).

 Decisão saneadora às fls.81/82.

 Na sequência, foi determinada a intimação da parte autora para 

manifestar interesse no prosseguimento da demanda (fl.84). A autora não 

foi localizada pelo meirinho (fl.87).

 Em razão disso, pugnou o Defensor Público pela extinção do feito com 

fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando o acima relatado, resta evidente o desinteresse da autora 

na tramitação processual, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Ciência ao MPE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIO CASTILHO DE MORAES (ADVOGADO(A))

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO Conveniente a 

justificação prévia do alegado. Designo audiência para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 16h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o autor providenciar o comparecimento das 

testemunhas, no máximo 3(três), independentemente de intimação. Nos 

termos do artigo 562 do NCPC, citem-se os requeridos, devendo os 

mesmos serem intimado para comparecer na audiência, ocasião em que 

poderá intervir, desde que por intermédio de advogado. O prazo para 

contestar, de 15(quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da decisão 

que deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único do NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

ELIZA SOARES MORAIS COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001047-02.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIZA SOARES MORAIS COSTA RÉU: AGUAS DE CONFRESA 

S.A. ELIZA SOARES MORAIS COSTA ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c 

pedido liminar em face de AGUAS DE CONFRESA S.A., já qualificados nos 

autos. Aduz a parte autora que, em julho de 2018, se mudou para o imóvel 

localizado na Rua 17 de Dezembro, Qd. 12, Lt. 8, s/n, Bairro Jardim Vitória, 

em Confresa-MT. Entretanto, em que pese sua mudança ter ocorrido no 

referido mês, utilizava água da casa vizinha, a qual era transferida por 

uma mangueira, sendo que passou a utilizar água diretamente de sua 

residência (medidor de registro número Y17T065671 e matrícula número 

14366-9) em agosto de 2018. Alega que a empresa requerida realizou 

simultaneamente três cobranças de uma só vez, cujos valores são: R$ 

73,89 (fatura paga pela autora), R$ 145,44 e 350,29, sendo que essas 

duas últimas estão em aberto. Não obstante, afirma que a ré reteve a 

fatura da requerente para uma análise, possível cobrança futura e 

notificou a requerente de tal retenção em 08/2018. Afirma, por fim, que tais 

valores são exorbitantes, especialmente pelo fato de a autora passar o dia 

fora de casa trabalhando e seus filhos ficam na escola. Assim, pretende, 

liminarmente, seja determinado para que a requerida se abstenha de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

não se abstenha de fornecer água para o endereço da requerente em 

razão dos débitos ora discutidos. É o breve relato. Decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, visto que os documentos juntados aos autos demonstram, a 

princípio e em cognição sumária, a probabilidade do direito deduzido no 

sentido de que a requerente supostamente está sendo cobrada pela 

requerida indevidamente, bem como pelo fato de a ré sequer esclareceu 

do que esses valores se referem. Além disso, o perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela de 

urgência, para o fim de determinar que a requerida SE ABSTENHA de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito quanto aos 

débitos discutidos nos presentes autos, bem como de interromper o 

fornecimento de água para a residência da requerente em virtude das 

cobranças ora em discussão (cobranças dos meses de referência 

08/2018 e 09/2018), sob pena de multa diária a ser arbitrada 

oportunamente. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o requerido e 

intime-se o requerente para a audiência de conciliação no dia 07 de 

novembro de 2018, às 14h30mim (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de 

contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do 

NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000616-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000616-65.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO FERREIRA DE MORAIS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de ação de execução de título judicial proposta 

por Tiago Ferreira de Morais em face do Estado do Mato Grosso, já 

qualificados. Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado, 

para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Em seguida, 

mesmo devidamente intimada, o executado deixou transcorrer o prazo “in 

albis”. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em 

vista o acima relatado, bem como o teor do provimento n.11/2017-CM, de 

10 de agosto de 2017, determino a remessa dos documentos necessários 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça deste Estado, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV ou precatório em favor da parte exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000621-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000621-87.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO FERREIRA DE MORAIS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de ação de execução de título judicial proposta 

por Tiago Ferreira de Morais em face do Estado do Mato Grosso, já 

qualificados. Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado, 

para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Em seguida, 

mesmo devidamente intimado, o executado deixou transcorrer o prazo “in 

albis”. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em 

vista o acima relatado, bem como o teor do provimento n.11/2017-CM, de 

10 de agosto de 2017, determino a remessa dos documentos necessários 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça deste Estado, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV ou precatório em favor da parte exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000496-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

NELTON SCHWINGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000496-22.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de ação de execução de título judicial proposta 

por Roger dos Santos Lopes em face do Estado do Mato Grosso, já 

qualificados. Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado, 

para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Em seguida, 

mesmo devidamente intimado, o executado deixou transcorrer o prazo “in 

albis”. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em 

vista o acima relatado, bem como o teor do provimento n.11/2017-CM, de 

10 de agosto de 2017, determino a remessa dos documentos necessários 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça deste Estado, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV ou precatório em favor da parte exequente. Outrossim, 

defiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral do Estado na petição 

retro. Desse modo, intime-se a parte exequente para, em 10 dias, 

apresentar as certidões originais na secretaria desta vara, as quais 

ficarão arquivadas em pasta própria. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000538-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL (ADVOGADO(A))

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000538-71.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de ação de execução de título judicial proposta 

por Jodacy Gaspar Dantas em face do Estado do Mato Grosso, já 

qualificados. Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado, 

para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Em seguida, o 

executado não se opôs ao valor executado. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o acima relatado, bem 

como o teor do provimento n.11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

determino a remessa dos documentos necessários ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, 

para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV ou 

precatório em favor da parte exequente. Outrossim, defiro o pedido 

formulado pela Procuradoria-Geral do Estado na petição retro. Desse 

modo, intime-se a parte exequente para, em 10 dias, apresentar as 

certidões originais na secretaria desta vara, as quais ficarão arquivadas 

em pasta própria. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000817-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS XAVIER PISSARRO - ME (EXECUTADO)

CARLOS XAVIER PISSARRO (EXECUTADO)

EMERSON LAZARO CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000817-57.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: CARLOS XAVIER PISSARRO - ME, EMERSON LAZARO 

CARVALHO, CARLOS XAVIER PISSARRO Nos termos do art. 829 do 

NCPC, determino a citação do executado para, em três dias, pagar a 

dívida. Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos 

honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima 

assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de mandado 

de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que 

dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem 

de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 

830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido 

dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000617-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000617-50.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO FERREIRA DE MORAIS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de ação de execução de título judicial proposta 

por Tiago Ferreira de Morais em face do Estado do Mato Grosso, já 

qualificados. Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado, 

para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Em seguida, 

mesmo intimado, o executado deixou transcorrer o prazo “in albis”. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o 

acima relatado, bem como o teor do provimento n.11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

deste Estado, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV ou precatório em favor da parte exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000780-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON JOSE SALES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000780-30.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ADENILTON 

JOSE SALES DIAS Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de 

ADENILTON JOSE SALES DIAS, ambos qualificados nos autos. Foi 

determinada a emenda a inicial, a fim de que o exequente acostasse o 

comprovante de recolhimento das custas iniciais, o que foi devidamente 

cumprido, conforme se extrai dos autos. Em seguida, a exequente 

informou existência de composição amigável com o executado, razão pela 

qual pugnou pela suspensão do feito até o cumprimento do acordo (dia 

17/01/2019). É o relatório. Decido. Primeiramente, tendo em vista o 

recolhimento das custas devidas, recebo a petição inicial. Ao mesmo 

tempo, considerando a transação amigável, SUSPENDO o presente feito 

até 17 de janeiro de 2019 por convenção das partes, nos termos do artigo 

922, do NCPC. Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA (ADVOGADO(A))

AVELINO BOVE CAPITAO LEAL E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001031-48.2018.8.11.0059. REQUERENTE: AVELINO BOVE CAPITAO 

LEAL E SILVA REQUERIDO: SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES 

Considerando a necessidade de comprovação do atual domicílio da parte 

autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de anexar comprovante de 

endereço (contas de água, luz, entre outros) e se tais comprovantes 

estiverem em nome de terceiros, deverá comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro 

documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento de 

firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-87.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

CRISTYANE DO NASCIMENTO CAROLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010046-87.2016.8.11.0059. REQUERENTE: CRISTYANE DO NASCIMENTO 

CAROLO REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por 

CRISTYANE DO NASCIMENTO CAROLO em desfavor de LOJAS RENNER 

S/A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

débito que não reconhece existir. Assim, diante da negativação indevida, 

almeja indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Inicial acostada com procuração e documentos. Designada 

audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera (fl. 52) Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

requereu a improcedência da ação (fls. 32/38). Impugnação às fls. 55/58. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se 

que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, 

comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por 

isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida 

dos autos, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou 

demonstrada que o nome da autora foi negativada pela empresa requerida 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 04.06.2015, por 

um débito no valor de R$ 981,04 (novecentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos) – fl. 59. Nessa linha, alegou que o débito registrado é 

inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa demandada, 

restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao apresentar 

contestação, a requerida não anexou aos autos documentos capazes de 

comprovar a veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato 

celebrado com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, 

gravação de atendimentos, entre outros documentos hábeis a comprovar 

a referida contratação. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, 

o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE a ação proposta para declarar a inexigibilidade do débito em 

questão, no valor de R$ 981,04 (novecentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), bem como para condenar a empresa Ré ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso (04.06.2015) - Súmula 54 do STJ. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-87.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

CRISTYANE DO NASCIMENTO CAROLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010046-87.2016.8.11.0059. REQUERENTE: CRISTYANE DO NASCIMENTO 

CAROLO REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por 

CRISTYANE DO NASCIMENTO CAROLO em desfavor de LOJAS RENNER 

S/A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

débito que não reconhece existir. Assim, diante da negativação indevida, 
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almeja indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Inicial acostada com procuração e documentos. Designada 

audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera (fl. 52) Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

requereu a improcedência da ação (fls. 32/38). Impugnação às fls. 55/58. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se 

que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, 

comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por 

isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida 

dos autos, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou 

demonstrada que o nome da autora foi negativada pela empresa requerida 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 04.06.2015, por 

um débito no valor de R$ 981,04 (novecentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos) – fl. 59. Nessa linha, alegou que o débito registrado é 

inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa demandada, 

restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao apresentar 

contestação, a requerida não anexou aos autos documentos capazes de 

comprovar a veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato 

celebrado com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, 

gravação de atendimentos, entre outros documentos hábeis a comprovar 

a referida contratação. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, 

o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE a ação proposta para declarar a inexigibilidade do débito em 

questão, no valor de R$ 981,04 (novecentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), bem como para condenar a empresa Ré ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso (04.06.2015) - Súmula 54 do STJ. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000002-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO MOREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLOS ROSA BAILAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000002-60.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALONSO MOREIRA FERREIRA 

REQUERIDO: ARLOS ROSA BAILAO Tendo em vista a necessidade de 

readequação de pauta, redesigno a solenidade retro para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Outrossim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEONARDO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001053-09.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 

13h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO PINTO COSTA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001069-60.2018.8.11.0059. REQUERENTE: VALDIVINO PINTO COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 

12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CARISLENE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001043-62.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CARISLENE DA SILVA 

MONTEIRO REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

CARISLENE DA SILVA MONTEIRO ajuizou ação de indenização por danos 

morais c/c tutela antecipada em face de UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora prestou 

vestibular na instituição ré e chegou a realizar a matricula na unidade de 

ensino, porém foi cancelada por não formação de turma, documento em 

anexo fl. 06. Afirma que, posteriormente, a requerente teve o nome 

inscrito no SERASA por parte da requerida. Contudo, assevera que 

desconhece tal dívida, pois, cancelou o contrato que deu origem ao débito 

em questão. Assim, requereu liminarmente a suspensão da inscrição de 

seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o 

julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 

a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a 

demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente os documentos que comprovam o cancelamento da matrícula 

por falta de formação de turma, como também o comprovante de 

negativação junto ao SCPC. O perigo de dano é evidente, tanto é pela 

possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida, no prazo de 

10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida 

para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, 

designo audiência de conciliação para o dia 06.11.2018, às 13h00 (horário 

oficial de Mato Grosso), durante a semana nacional de conciliação. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NICOLAU ZANON (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000739-63.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALESSANDRA NICOLAU 

ZANON REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Tendo em vista 

a necessidade de readequação de pauta, redesigno a solenidade retro 

para o dia 30 de outubro de 2018, às 12h00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Outrossim, tendo em vista 

os Princípios da Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados 

sob a égide da Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das 

partes por telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NICOLAU ZANON (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE AVENIDA TOCANTINS, S/N, SETOR DOS 

ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 

1000739-63.2018.8.11.0059 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ALESSANDRA NICOLAU ZANON POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Sede à 

Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º Andar, situado no Município de 

Osasco/SP. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Porto Alegre do Norte Data: 30/10/2018 Hora: 12:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. PORTO ALEGRE DO NORTE, 16 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JULIANA MELO FESTI MURANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

ELSON SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000723-12.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JULIANA MELO FESTI 

MURANO REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO 

LTDA - ME, COLEGIO RENASCER LTDA - ME, COLEGIO UNIVERSAL LTDA 

- ME, ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA, ELSON SA DE ALENCAR, 

MARIA DELMA SA DE ALENCAR Tendo em vista a necessidade de 

readequação de pauta, redesigno a solenidade retro para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 16h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). No 

mais, cumpra-se conforme decisão retro. Outrossim, tendo em vista os 

Princípios da Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob 

a égide da Lei 9.099/95, autorizo a intimação das partes por telefone. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-42.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

M.F.DE SOUZA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM TEREZINHA CAXAMBU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000915-42.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M.F.DE SOUZA SILVA - ME 

REQUERIDO: CARMEM TEREZINHA CAXAMBU Trata-se de ação monitória 

proposta por MATRINCHA PESCA ESPORTIVA (M.F. DE SOUZA SILVA 

–ME) em face de CARMEM TEREZINHA CAXAMBU, objetivando o 

recebimento da importância de R$ 1.030.74 (um mil e trinta reais e setenta 

e quatro centavos). É o relatório. Decido. Com efeito, os Juizados 

Especiais Cíveis são, em regra, incompetentes para o julgamento de 

demanda quando a matéria se encontra disciplinada no rito dos 

procedimentos especiais, visto que são incompatíveis com rito 

sumaríssimo. Nos termos do artigo 700, do CPC, a ação monitória pode ser 

proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de titulo executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento 

de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de 

bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer. § 1°. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, 

produzida antecipadamente nos termos do art. 381. Na ação monitoria, o 

objetivo é a conversão de documento comprobatório de divida em título 

executivo judicial, com previsão de embargos próprios e dilação de 

probatória incompatível com princípios específicos previstos na Lei n° 

9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado n° 8 do FONAJE: “As ações cíveis 

sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais”. Da mesma forma, o entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do 

FONAJE). Recurso não provido.” (RI 513/2013, NÃO INFORMADO, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2013, 

Publicado no DJE 19/08/2013). POSTO ISSO, nos termos do art. 51, da Lei 

n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo 

com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-30.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

GERSON SIDNEI ROCKENBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010054-30.2017.8.11.0059. REQUERENTE: GERSON SIDNEI 

ROCKENBACH REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. GERSON SIDNEI 

ROCKENBACH ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados nos 

autos. Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição e 

documentos acostados aos autos em 07/07/2018. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta os 

efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, 

extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 

JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-30.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

GERSON SIDNEI ROCKENBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010054-30.2017.8.11.0059. REQUERENTE: GERSON SIDNEI 

ROCKENBACH REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. GERSON SIDNEI 

ROCKENBACH ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados nos 

autos. Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição e 

documentos acostados aos autos em 07/07/2018. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta os 

efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, 

extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 
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para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 

JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000983-89.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELLE CARVALHO TRENTINI (ADVOGADO(A))

SAMARA COELHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA CRISTINA ABREU OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DE SOUZA BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000983-89.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA ABREU 

OLIVEIRA REQUERIDO: HELIO DE SOUZA BATISTA Trata-se de Alvará 

Judicial ajuizado por CLAUDIA CRISTINA ABREU OLIVEIRA, objetivando o 

levantamento de valores em razão do falecimento de Hélio de Souza 

Batista. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 8º, da Lei n. 9.099/95, 

"não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil". Segundo o enunciado 148 do 

FONAJE: "inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos 

Juizados Especiais Cíveis". Ou seja, é vedado nos Juizados Especiais o 

processamento de feito quando há interesse de menor. No caso em tela, 

conforme certidão de óbito anexada a inicial, o falecido deixou 04 (quatro) 

filhos menores, razão pela qual não vislumbro outro caminho senão 

extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência 

do Juizado Especial para processamento do feito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-82.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA MANUELLA ALVES SOUTO (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000061-82.2017.8.11.0059. REQUERENTE: RAYSSA MANUELLA ALVES 

SOUTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RAYSSA MANUELLA 

ALVES SOUTO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos. Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição e 

documentos acostados aos autos (ID 14045045, ID 15054382). É o relato. 

Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-82.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA MANUELLA ALVES SOUTO (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000061-82.2017.8.11.0059. REQUERENTE: RAYSSA MANUELLA ALVES 

SOUTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RAYSSA MANUELLA 

ALVES SOUTO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos. Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição e 

documentos acostados aos autos (ID 14045045, ID 15054382). É o relato. 

Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000020-18.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE FREITAS MACHADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000020-18.2017.8.11.0059. AUTOR(A): RONALDO JOSE PINHEIRO - ME 

RÉU: JAQUELINE DE FREITAS MACHADO Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por RONALDO JOSE PINHEIRO - ME em desfavor de JAQUELINE 

DE FREITAS MACHADO. O requerente foi intimado a fornecer o endereço 

atualizado da parte ré, a fim de dar prosseguimento no feito, sob risco de 

extinção do feito, contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento 

da diligência. Diante da inércia do requerente em promover o andamento 

do feito no prazo legal, julgo extinto o processo sem resolução do mérito 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 

JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000020-18.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE FREITAS MACHADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000020-18.2017.8.11.0059. AUTOR(A): RONALDO JOSE PINHEIRO - ME 

RÉU: JAQUELINE DE FREITAS MACHADO Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por RONALDO JOSE PINHEIRO - ME em desfavor de JAQUELINE 

DE FREITAS MACHADO. O requerente foi intimado a fornecer o endereço 

atualizado da parte ré, a fim de dar prosseguimento no feito, sob risco de 

extinção do feito, contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento 

da diligência. Diante da inércia do requerente em promover o andamento 

do feito no prazo legal, julgo extinto o processo sem resolução do mérito 
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nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 

JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-11.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSIVAN PEREIRA LUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000014-11.2017.8.11.0059. AUTOR(A): RONALDO JOSE PINHEIRO - ME 

RÉU: DEUSIVAN PEREIRA LUZ Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por RONALDO JOSE PINHEIRO - ME em desfavor de DEUSIVAN PEREIRA 

LUZ. A parte requerente foi intimada a fornecer o endereço atualizado da 

parte ré, a fim de dar prosseguimento no feito, sob risco de extinção do 

feito, contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento da diligência. 

Diante da inércia da requerente em promover o andamento do feito no 

prazo legal, julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de 

outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-11.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSIVAN PEREIRA LUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000014-11.2017.8.11.0059. AUTOR(A): RONALDO JOSE PINHEIRO - ME 

RÉU: DEUSIVAN PEREIRA LUZ Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por RONALDO JOSE PINHEIRO - ME em desfavor de DEUSIVAN PEREIRA 

LUZ. A parte requerente foi intimada a fornecer o endereço atualizado da 

parte ré, a fim de dar prosseguimento no feito, sob risco de extinção do 

feito, contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento da diligência. 

Diante da inércia da requerente em promover o andamento do feito no 

prazo legal, julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de 

outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000027-10.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NECESIO BATISTA LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000027-10.2017.8.11.0059. AUTOR(A): RONALDO JOSE PINHEIRO - ME 

RÉU: NECESIO BATISTA LEITE Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por RONALDO JOSE PINHEIRO - ME em desfavor de NECESIO BATISTA 

LEITE. A parte requerente foi intimada a fornecer o endereço completo e 

atualizado da parte ré, a fim de dar prosseguimento no feito, sob risco de 

extinção do feito, contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento 

da diligência. Diante da inércia da requerente em promover o andamento 

do feito no prazo legal, julgo extinto o processo sem resolução do mérito 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 

JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000027-10.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NECESIO BATISTA LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000027-10.2017.8.11.0059. AUTOR(A): RONALDO JOSE PINHEIRO - ME 

RÉU: NECESIO BATISTA LEITE Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por RONALDO JOSE PINHEIRO - ME em desfavor de NECESIO BATISTA 

LEITE. A parte requerente foi intimada a fornecer o endereço completo e 

atualizado da parte ré, a fim de dar prosseguimento no feito, sob risco de 

extinção do feito, contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento 

da diligência. Diante da inércia da requerente em promover o andamento 

do feito no prazo legal, julgo extinto o processo sem resolução do mérito 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 

JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DJALMA NOLETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000009-52.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DJALMA NOLETO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que o autor fora devidamente 

intimado para emendar a inicial, nos seguintes termos: “Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório (...)." No entanto, mesmo 

intimado (ID. 11809868), o autor permaneceu inerte, deixando transcorrer 

o prazo para cumprimento da determinação. Assim, considerando a inércia 

da parte autora, indefiro a inicial e determino a extinção do presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, 

paragrafo único, ambos do NCPC. Sem custas e honorários, conforme 
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inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DJALMA NOLETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000009-52.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DJALMA NOLETO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que o autor fora devidamente 

intimado para emendar a inicial, nos seguintes termos: “Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório (...)." No entanto, mesmo 

intimado (ID. 11809868), o autor permaneceu inerte, deixando transcorrer 

o prazo para cumprimento da determinação. Assim, considerando a inércia 

da parte autora, indefiro a inicial e determino a extinção do presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, 

paragrafo único, ambos do NCPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FURTADO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000237-27.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LUCAS FURTADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. DECIDO. Compulsando a 

ação citada alhures, nota-se que o autor fora devidamente intimado para 

emendar a inicial, nos seguintes termos: “Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório (...)." No entanto, mesmo intimado, o autor 

permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para cumprimento da 

determinação. Assim, considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de 

outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FURTADO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000237-27.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LUCAS FURTADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. DECIDO. Compulsando a 

ação citada alhures, nota-se que o autor fora devidamente intimado para 

emendar a inicial, nos seguintes termos: “Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório (...)." No entanto, mesmo intimado, o autor 

permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para cumprimento da 

determinação. Assim, considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de 

outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000142-31.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais c/c 

com tutela de urgência proposta por LEONARDO PEREIRA DA SILVA em 

desfavor de OI MOVEL S.A, ambos qualificados nos autos. Recebida a 

inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 11968490), que restou 

infrutífera, visto que o autor não compareceu a solenidade, o advogado do 

requerente manifestou informando a ausência do demandante. Designada 

nova data para tentativa de conciliação, embora intimado (ID 15100645) o 

requerente não se compareceu a audiência. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, através do advogado constituído, conforme 

se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 
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do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito e, consequentemente, REVOGO a decisão liminar 

concedida. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000142-31.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais c/c 

com tutela de urgência proposta por LEONARDO PEREIRA DA SILVA em 

desfavor de OI MOVEL S.A, ambos qualificados nos autos. Recebida a 

inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 11968490), que restou 

infrutífera, visto que o autor não compareceu a solenidade, o advogado do 

requerente manifestou informando a ausência do demandante. Designada 

nova data para tentativa de conciliação, embora intimado (ID 15100645) o 

requerente não se compareceu a audiência. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, através do advogado constituído, conforme 

se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito e, consequentemente, REVOGO a decisão liminar 

concedida. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-87.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

WILTON DIAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA ELECTRON (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010122-87.2011.8.11.0059. REQUERENTE: WILTON DIAS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A, VISA ELECTRON Trata-se de 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por WILTON DIAS SILVA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A, VISA ELECTRON. O executado efetuou o 

pagamento da condenação, conforme comprovante de depósito acostado 

aos autos (ID. 8412719), sendo certificado o levantamento dos valores na 

data de 04/07/2017. Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-87.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

WILTON DIAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA ELECTRON (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010122-87.2011.8.11.0059. REQUERENTE: WILTON DIAS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A, VISA ELECTRON Trata-se de 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por WILTON DIAS SILVA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A, VISA ELECTRON. O executado efetuou o 

pagamento da condenação, conforme comprovante de depósito acostado 

aos autos (ID. 8412719), sendo certificado o levantamento dos valores na 

data de 04/07/2017. Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-87.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

WILTON DIAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA ELECTRON (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010122-87.2011.8.11.0059. REQUERENTE: WILTON DIAS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A, VISA ELECTRON Trata-se de 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por WILTON DIAS SILVA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A, VISA ELECTRON. O executado efetuou o 

pagamento da condenação, conforme comprovante de depósito acostado 

aos autos (ID. 8412719), sendo certificado o levantamento dos valores na 

data de 04/07/2017. Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000018-14.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CLEIDIMAR RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que o autor fora devidamente 

intimado para emendar a inicial, nos seguintes termos: “Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório (...)." No entanto, mesmo 

intimado, o autor permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para 

cumprimento da determinação. Assim, considerando a inércia da parte 

autora, indefiro a inicial e determino a extinção do presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo 

único, ambos do NCPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000018-14.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CLEIDIMAR RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que o autor fora devidamente 

intimado para emendar a inicial, nos seguintes termos: “Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório (...)." No entanto, mesmo 

intimado, o autor permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para 

cumprimento da determinação. Assim, considerando a inércia da parte 

autora, indefiro a inicial e determino a extinção do presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo 

único, ambos do NCPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-60.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI FERDINANDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E A DE ALMEIDA - RECUPERACAO DE PLATOR E DISCO - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010160-60.2015.8.11.0059. REQUERENTE: VALDINEI FERDINANDI 

REQUERIDO: E A DE ALMEIDA - RECUPERACAO DE PLATOR E DISCO - ME 

A parte autora, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, conforme se observa no termo digitalizado nos 

autos (8421633 - Termo de Audiência). Assim, diante da contumácia da 

parte requerente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. 

À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

P.R.I.C. Júlia Fernanda Santos de Carvalho Juíza Leiga Vistos, etc. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de 

outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO DOS SANTOS 04264073189 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000368-02.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE 

QUINTINO DOS SANTOS 04264073189 M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face de GUSTAVO 

HENRIQUE QUINTINO DOS SANTOS , ambos qualificados nos autos. 

Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição e 

documentos acostados aos autos em 28/07/18 (ID. 14428052). Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta 

os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, 

extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 

JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO DOS SANTOS 04264073189 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000368-02.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE 

QUINTINO DOS SANTOS 04264073189 M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face de GUSTAVO 

HENRIQUE QUINTINO DOS SANTOS , ambos qualificados nos autos. 

Verifica-se que as partes entabularam acordo conforme petição e 

documentos acostados aos autos em 28/07/18 (ID. 14428052). Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta 

os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, 

extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 

JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-64.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JOSE FRASSATO (REQUERENTE)

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000004-64.2017.8.11.0059. REQUERENTE: CRISTIANO JOSE FRASSATO 

REQUERIDO: CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL A parte autora, embora 

devidamente intimada por intermédio de seu procurador para a audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, conforme se observa no termo 

digitalizado nos autos. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação 

do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo 

Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-38.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

SANDRA LOSS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010015-38.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: SANDRA LOSS EXECUTADO: 

CLEIDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Trata-se de Ação de Execução 

proposta por SANDRA LOSS em desfavor de CLEIDIANE DOS SANTOS 

OLIVEIRA. A exequente foi intimada para, no prazo de 10(dez) dias, 

declinar o atual e completo endereço do polo passivo, no intuito de 

viabilizar o andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, 

permaneceu inerte. Diante da inércia da parte exequente em não promover 

a diligência que lhe competia, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA 

LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010099-05.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DONIZETE CORREA (EXEQUENTE)

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISVALDO DE SENA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010099-05.2015.8.11.0059. EXEQUENTE: GILMAR DONIZETE CORREA 

EXECUTADO: JURISVALDO DE SENA COSTA Trata-se de Ação de 

Execução proposta por GILMAR DONIZETE CORREA em desfavor de 

JURISVALDO DE SENA COSTA. O Exequente foi intimado para, no prazo 

de 10(dez) dias, declinar o completo e atual endereço do polo passivo, no 

intuito de viabilizar o andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, 

permaneceu inerte. Diante da inércia da parte exequente em não promover 

a diligência que lhe competia, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA 

LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010057-87.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RETORI (EXEQUENTE)

JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LOURENCO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MANOEL SEISCENTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010057-87.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: CELIO RETORI EXECUTADO: 

REGINALDO LOURENCO Trata-se de Ação de Execução proposta por 

CELIO RETORI em desfavor de REGINALDO LOURENCO. O Exequente foi 

intimado para, no prazo de 5(cinco) dias, declinar o completo e atual 

endereço do polo passivo, no intuito de viabilizar o andamento do feito, 

sob pena de extinção, contudo, permaneceu inerte. Diante da inércia da 

parte exequente em não promover a diligência que lhe competia, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 
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produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-19.2012.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOREIRA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REIS MARQUES PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010079-19.2012.8.11.0059. EXEQUENTE: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES MOREIRA LTDA - ME EXECUTADO: REIS MARQUES 

PEREIRA DE ALMEIDA Trata-se de Ação de Execução proposta por 

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOREIRA LTDA - ME em 

desfavor de REIS MARQUES PEREIRA DE ALMEIDA. A parte requerente foi 

intimada para, no prazo de 10(dez) dias, declinar o completo e atual 

endereço do polo passivo, no intuito de viabilizar o andamento do feito, 

sob pena de extinção, todavia, permaneceu inerte. Diante da inércia da 

parte exequente em não promover a diligência que lhe competia, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000031-47.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEIA PEREIRA LUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000031-47.2017.8.11.0059. AUTOR(A): RONALDO JOSE PINHEIRO - ME 

RÉU: WANDERLEIA PEREIRA LUZ A parte autora foi intimada para informar 

no prazo de 05 (cinco) o endereço atualizado da Requerida, sob pena de 

extinção do feito, porém quedou inerte. Diante da inércia da requerente em 

não promover a diligência que lhe competia, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000031-47.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEIA PEREIRA LUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000031-47.2017.8.11.0059. AUTOR(A): RONALDO JOSE PINHEIRO - ME 

RÉU: WANDERLEIA PEREIRA LUZ A parte autora foi intimada para informar 

no prazo de 05 (cinco) o endereço atualizado da Requerida, sob pena de 

extinção do feito, porém quedou inerte. Diante da inércia da requerente em 

não promover a diligência que lhe competia, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 16 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALEONIDAS PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001089-51.2018.8.11.0059. REQUERENTE: APARECIDO ALEONIDAS 

PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 

13h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZENAIDE MATOS BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000610-58.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ZENAIDE MATOS BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Considerando o teor do pedido 

retro, redesigno audiência de conciliação para o dia 06 de novembro de 

2018, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), durante a 

semana nacional da conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010046-87.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

CRISTYANE DO NASCIMENTO CAROLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010046-87.2016.8.11.0059. REQUERENTE: CRISTYANE DO NASCIMENTO 

CAROLO REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por 

CRISTYANE DO NASCIMENTO CAROLO em desfavor de LOJAS RENNER 

S/A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

débito que não reconhece existir. Assim, diante da negativação indevida, 

almeja indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Inicial acostada com procuração e documentos. Designada 

audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera (fl. 52) Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

requereu a improcedência da ação (fls. 32/38). Impugnação às fls. 55/58. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se 

que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, 

comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por 

isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida 

dos autos, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou 

demonstrada que o nome da autora foi negativada pela empresa requerida 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 04.06.2015, por 

um débito no valor de R$ 981,04 (novecentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos) – fl. 59. Nessa linha, alegou que o débito registrado é 

inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa demandada, 

restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao apresentar 

contestação, a requerida não anexou aos autos documentos capazes de 

comprovar a veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato 

celebrado com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, 

gravação de atendimentos, entre outros documentos hábeis a comprovar 

a referida contratação. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, 

o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE a ação proposta para declarar a inexigibilidade do débito em 

questão, no valor de R$ 981,04 (novecentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), bem como para condenar a empresa Ré ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso (04.06.2015) - Súmula 54 do STJ. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-31.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

LEONARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000142-31.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais c/c 

com tutela de urgência proposta por LEONARDO PEREIRA DA SILVA em 

desfavor de OI MOVEL S.A, ambos qualificados nos autos. Recebida a 

inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 11968490), que restou 

infrutífera, visto que o autor não compareceu a solenidade, o advogado do 

requerente manifestou informando a ausência do demandante. Designada 

nova data para tentativa de conciliação, embora intimado (ID 15100645) o 

requerente não se compareceu a audiência. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, através do advogado constituído, conforme 

se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 
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não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito e, consequentemente, REVOGO a decisão liminar 

concedida. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97206 Nr: 1042-94.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES REZENDE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para apresentar 

manifestação acerca do laudo acostado, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94002 Nr: 11552-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASdO, MLDSM, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDSeDME, GSdS, MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel de Almeida - 

OAB:36973

 Considerando que foi nomeado defensor dativo para promover a defesa 

dos requeridos, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte requerida para apresentar resposta escrita, no prazo 

de 15 (quinze) dias com relação à paternidade atribuída a Gaspar Moreira 

da Silva em relação à criança Maria Cecília da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55283 Nr: 560-54.2015.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a 2ª via da Certidão de Casamento Averbada..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94326 Nr: 11757-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a 2ª via da Certidão de Casamento Averbada..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 8544-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildeson Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MOREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidão do oficial de justiça.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56556 Nr: 1342-61.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldesson Alves Farias Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 INTIMO a defesa do réu WALESSON ALVES FARIAS GOMES, por 

intermédio de seus advogados, Dr. Jodacy Gaspar Dantas - OAB/MT nº 

10993 e Dianatan Ferreira Jorge - OAB/MT nº 18699, acerca da audiência 

de instrução designada pelo Juízo do Crime e Fazendas Públicas da 

Comarca de Mozarlândia/GO (Juízo Deprecado), para inquirição da 

testemunha Lourival Carlos Martins, à realizar-se no dia 21 de fevereiro de 

2019, às 15h30min, no Fórum daquela Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59334 Nr: 2941-35.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

ELISMAR RODRIGUES DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do crime 

previsto no artigo 147, caput, do Código Penal com as implicações da Lei 

n.º 11.340/2006.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de maio de 2019, às 14h30min, horário de Mato 

Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e o 

advogado de defesa.

 Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pela defesa.

 Finalmente, expeça-se mandado de intimação do réu para interrogatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108633 Nr: 7345-27.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abiner José Arruda Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA VITOR NOBRES - 

OAB:24164/O, WILLIAN ALVES LEÃO - OAB:24067/O

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h30min, horário 
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oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 101853 Nr: 3527-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 SURSISConsiderando a quantidade da reprimenda aplicada, não a que se 

falar em suspensão condicional da pena.Considerando que as razões 

pelas quais o réu foi mantido em prisão preventiva não se alteraram, 

MATENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU ALEX SILVA ALMEIDA, o que 

o força a, se quiser recorrer, esperar o julgamento do recurso 

preso.CUSTASCondeno o réu ao pagamento de custas processuais, com 

fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal. REPARAÇÃO 

DOS DANOSNo concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do 

CPP), condeno o acusado ao pagamento de R$ 2.559,00 (dois mil, 

quinhentos e cinquenta e nove reais) em favor do estabelecimento 

Imobiliária Araguaia Rural.Após o trânsito em julgado, deixo de lançar o 

nome do réu no rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, do 

Código de Processo Penal. Expeça-se guia de execução penal definitiva e 

encaminhe-se ao juízo de execução competente. Comuniquem-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca para as anotações pertinentes, arquivando-se, em 

seguida, os presentes autos com as cautelas de estilo.Desde já, 

expeça-se guia de execução provisória ou definitiva, conforme o caso, 

para seu encaminhamento ao estabelecimento prisional, devendo ser 

juntada aos autos da execução penal já distribuída em desfavor do réu. 

Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59017 Nr: 2761-19.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Paula de Oliveira, alcunha "Romildo 

Cabeleireiro"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

ROMILDO PAULA DE OLIVEIRA, imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos nos artigos 129, §9º e 147, caput, do Código Penal com as 

implicações da Lei n.º 11.340/2006.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 16h30min, horário de Mato 

Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e o 

advogado de defesa.

 Intimem-se a vítima e a testemunha arrolada pelo Ministério Público.

 Finalmente, expeça-se mandado de intimação do réu para interrogatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54309 Nr: 3604-18.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Moura Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 INTIMO a defesa do réu Lázaro Moura Peres, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795, da audiência 

designada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT 

(Deprecado), para inquirição da testemunha RAPHAEL CARRELO DA 

COSTA, que se realizará no dia 18 de fevereiro de 2019, às 16h00min, no 

Fórum daquela Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79902 Nr: 3097-52.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Jose Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a CASSIO JOSÉ SOUZA DE 

OLIVEIRA a prática da conduta tipificada no artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV da Lei n.º 10.826/2003.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de maio de 2019, às 14h, horário de Cuiabá.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e o 

advogado de defesa.

 Intime-se o acusado observando os endereços informados na última 

manifestação da defesa.

 Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunhas comuns.

 Outrossim, tendo em vista o teor do ofício contido em referência 28 

determino sejam remetidas as armas e munições apreendidas nestes 

autos ao Comando do Exército, nos termos do Artigo 25 da Lei 

10.826/2003, bem com do Artigo 1º da Resolução nº 134 do CNJ.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos.

Os autos foram remetidos à conclusão, noticiando a existência de recurso 

de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida NEIRE MEDEIROS 

BERGAMASCHI.

Sendo assim, nos termos do artigo 1.018, §1º, do Código de Processo 

Civil, MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA, pelas razões fáticas e 

jurídicas que a embasaram.

No mais, visando regular prosseguimento do feito, INTIME-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópia da 

decisão de recebimento do referido recurso interposto, para fins de 

verificar se fora atribuído efeito suspensivo.

Ultimada a aludida providência, tornem os autos conclusos.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-34.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVANA MACEDO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

ERCIO DE GONCALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAR as partes para comparecerem no dia 9/11/2018, às 16h15min, na 

sala de audiências do Juizado Especial, a fim de participarem da audiência 

de conciliação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-12.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

DESPACHO Vistos. Verifica-se que a presente missiva foi distribuída 

nesta comarca no Juizado Especial Cível, contudo, verifica-se que a 

deveria ter sido distribuído na Justiça Comum. Destarte, redistribua a 

presente missiva a Justiça Comum, após volvam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-40.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro o pedido da parte reclamante (id. 15311622). Assim, 

promova o desarquivamento do feito. Intime-se o reclamante, decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias, sem manifestação, retornem-se os autos 

novamente ao arquivo. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumula

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000155-19.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000154-34.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010029-40.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (ADVOGADO(A))

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 
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Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010099-91.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000016-04.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010014-71.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Atente-se a Secretaria a decisão lançada anteriormente, devendo 

ser cumpra integralmente no que tange a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º). Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; Intime-se e cumpra-se. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000157-86.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais do artigo 260 do NCPC. Faça-se, pois, as 

diligências necessárias, cumprindo conforme despacho de id 15931287, 

do juízo deprecante, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

Capítulo VII, Seção 3. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Após, devolva-se a presente missiva ao juízo 

deprecante com nossas homenagens. Cite-se. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-80.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

NILTON FLAVIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que o exequente optou pelo recebimento do seu 

crédito através de precatório, atente-se a Secretaria a decisão lançada 

anteriormente, devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010020-78.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (ADVOGADO(A))

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010094-69.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

REJANNE CILIATO COUTINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 
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Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010096-39.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-27.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010039-84.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010064-97.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. DEFIRO a expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores depositados em favor do exequente, assim EXPEÇA-SE alvará e 

em seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010024-18.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010083-06.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010077-96.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro DEFIRO a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente. Contudo, nos moldes do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte requerida e, após transcorrido o prazo de 2 (dois) dias 

úteis sem qualquer manifestação do pedido feito, EXPEÇA-SE alvará e em 

seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Após, tendo em vista que já houve a extinção do feito, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010078-18.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

12477791, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 15844993. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

15844993, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 4.987,29 (quatro mil 

novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos 

a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para 

que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses 

defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010069-22.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN (EXEQUENTE)

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

12497111, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 15846236. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

15846236, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 6.336,77 (seis mil e 

trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos 

a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para 

que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses 

defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010043-24.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

REJANNE CILIATO COUTINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 
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pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14694086, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 15897111. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

15897111, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 9.423,36 (nove mil 

quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para sentença de 

extinção da execução e consequente expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos 

a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para 

que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses 

defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010057-42.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

12424614, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 15672804. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

15672804, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$6.555,56 (seis mil 

quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em 

conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o 

Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE 

aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via 

BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, 

INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 

05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. 

Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

embargos, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para 

sentença de extinção da execução e consequente expedição de alvará 

judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39848 Nr: 558-50.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu.

Intime-se o apelante, na pessoa de sua Advogada para, em 8 (oito) dias, 

apresentar razões (art. 600 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões no 

mesmo prazo.

 A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16951 Nr: 1702-69.2008.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Miranda de 

Sousa - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de requerimento do Ilustríssimo Promotor de Justiça em exercício 

nesta Comarca em que pleiteia a extinção da punibilidade do recuperando 

Edison Pereira da Silva em razão do cumprimento integral da pena.

Aduz o representante do Ministério Público que o reeducando cumpriu 

integralmente as condições impostas, razão pela qual pugnou pela 

extinção da punibilidade do reeducando.

É o relato. Fundamento

DECIDO.

Razão assiste ao ilustre representante do Ministério Público, tendo em 

vista que o reeducando cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, 

razão pela qual a extinção da punibilidade é medida que se impõe.

 Pelo que se observa dos autos, o reeducando cumpriu integralmente e 

satisfatoriamente a pena.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Edison Pereira da Silva, 

qualificado nos autos, bem como todos os efeitos dela emergentes, nos 

moldes do art. 109 da lei n. 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público e ao advogado de Defesa.

Oficie-se ao Cartório Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, para que proceda a 

baixa em eventual impedimento em face o recuperando, quanto ao 

presente feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44407 Nr: 1089-05.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tuila Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mylss Maria Vilela Guimarães - 

OAB:19401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI, 

do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de 

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que 

beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do Código 

de Processo Civil. P.R.I. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145850 Nr: 2448-82.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Banco Finasa s/a, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Liminar em face de Patrícia Ferreira da Silva.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fl. 21), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 485 

do inciso VIII do CPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no CPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a parte Requerente interesse no prosseguimento do 

feito, não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do 

feito, nos termos requeridos de fl. 21.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13051 Nr: 1917-16.2006.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Quirino da Silveira, Ignês Jacinto Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Fontoura Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139851 Nr: 2359-93.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Hernandes, Maria Benedita Rufino 

Fernandes, Santo Hernandes, Marcos Antônio Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado Jarbas Costa Batista, OAB/MT nº 6835 

a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) 

Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15975 Nr: 777-73.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilma Berixá Karajá, Elson Roberto Nunes de 

Sousa, Nazírio Oliveira Santos, José Liton Luz Júnior, José Nélio Aires 

Costa, Marcelo de Paula Lico, Deusdete Ferreira da Silva, Jazon de Souza 

Freitas Filho, Rozália Bezerra Oliveira, Gil Lima Luz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Noely Paciente Luz - OAB:3972-MT

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Noely Paciente Luz, OAB/MT nº 3972 a 

restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) 

Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41865 Nr: 2261-16.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walisvan Vieira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141895 Nr: 79-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Abreu Luz, Zulmara Elias Quedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Deeconto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 

(Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido 

nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42208 Nr: 2509-79.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandoval Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Holenverger - 

OAB:17584, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB/MT 

nº 20220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte 

e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132956 Nr: 92-85.2016.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel José Hernandes, Santo Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Walter Frota Filho, Helieti Seroni Frota, 

José Balduino França, Danilo Aimi, Aristide Aimi, Eusébio Ferreira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Oliveira Rocha - 

OAB:22.140 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eusébio Ferreira Freitas - 

OAB:14.665, Rogério Fernandes da Silva - OAB:17744/GO

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado Jarbas Costa Batista, OAB/MT nº 6835 

a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) 

Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143769 Nr: 1149-70.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Magno Aguiar Reis, Luiz Carlos Magno da Silva 

Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parassú Daniel Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Danilo Schembek Souza, OAB nº 

19907/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142579 Nr: 476-77.2018.811.0017

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliziane Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 21ª Ciretran do Detran de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLANA CHRISTHY FERNANDES 

ARAUJO - OAB:46385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DIANTE EXPOSTO, julgo procedente o pedido para que a herdeira 

ELIZIANE SANTOS LOPES possa efetuar a transferência da motocicleta 

Honda NXR 160 BROS ESDD, Placa QCB-1211, cor vermelha, Chassi 

9C2KD0810HR420892 para sua titularidade, podendo assinar toda e 

qualquer documentação necessária junto aos órgãos competentes. II. 

Ressalva-se os direitos de terceiros eventualmente não “citados” para o 

processo, ou de eventuais interessados não mencionados, aplicando-se, 

havendo provocação, o disposto no art. 553 do CPC. III. Autorizo, desde 

logo, a impressão da decisão e encaminhamento para cumprimento por 

parte da requerente.IV. Oficie-se ao fisco para adoção de eventuais 

providências administrativas relativas ao lançamento administrativo do 

imposto de transmissão causa mortis eventualmente incidente.V. Por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 678 de 734



conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC.VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.VII. Transitada 

em julgada à ação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143336 Nr: 891-60.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Deeconto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 

(Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido 

nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42963 Nr: 210-95.2015.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKRdA, EdBRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB/MT 

nº 20220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte 

e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2726-30.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima & Pimenta Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Jung Guimarães - 

OAB:RS nº 90.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Simone Alves da Silva, OAB/MT nº 

6835 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17950 Nr: 871-84.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Barbosa de Moura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.O perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Deixo para marcar audiência de 

instrução e julgamento, se for necessária, para o momento oportuno, após 

a conclusão dos trabalhos periciais.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45546 Nr: 1774-12.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Marques Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Genilson Brayner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Erivânia Ferreira da Silva, OAB/GO nº 

12434 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31217 Nr: 2458-10.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Solange de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), 

os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF. Considerando os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo permitido 

ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos do 

parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 
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à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de sua 

realização.O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Deixo para marcar audiência de 

instrução e julgamento, se for necessária, para o momento oportuno, após 

a conclusão dos trabalhos periciais.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44165 Nr: 926-25.2015.811.0017

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nonato Castro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benilton Rodrigues de Araújo., Kaisa 

Freitas de Araújo, Karina de Freitas de Araujo, Keully de Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Afonso Sueki Miyamoto - OAB:MT Nº 6443

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB/MT 

nº 20220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte 

e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16232 Nr: 475-44.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145372 Nr: 2115-33.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Salvadego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Rogério Caetano de Brito, OAB 

nº16.581, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37739 Nr: 1621-47.2013.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luzirene Pereira da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FernandoRudge Leite - OAB:SP 

84746, Luiz Antonio Gomieiro - OAB:SP154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Simone Alves da Silva, OAB/MT nº 

6835 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42152 Nr: 2461-23.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues Lacerda, Gumercindo 

Ferreira da Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Simone Alves da Silva, OAB/MT nº 

6835 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45317 Nr: 1630-38.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41109 Nr: 1639-34.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanir de Castro Camelo, João Ribeiro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Simone Alves da Silva, OAB/MT nº 

6835 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16488 Nr: 1230-68.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcione Dias da Silva Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado Jarbas Costa Batista, OAB/MT nº 6835 

a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) 

Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42905 Nr: 166-76.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Genilson Brayner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Erivânia Ferreira da Silva, OAB/GO nº 

12434 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138438 Nr: 1511-09.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Oliveira Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Rogério Caetano de Brito, OAB 

nº16.581, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31963 Nr: 575-91.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Alves Teixeira, Maria de Fátima Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141715 Nr: 3510-94.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson de Oliveira Alarcon, Mary Francine Amaral da 

Silva Alarcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Biondo, Ângela Maria Lobato Biondo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nargila Bertolino Medori - 

OAB:77026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado Jarbas Costa Batista, OAB/MT nº 6835 

a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) 

Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16418 Nr: 957-89.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32814 Nr: 1506-94.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Teixeira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 681 de 734



máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43406 Nr: 502-80.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31960 Nr: 571-54.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandrina Dias Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.O perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Deixo para marcar audiência de 

instrução e julgamento, se for necessária, para o momento oportuno, após 

a conclusão dos trabalhos periciais.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20485 Nr: 1387-70.2010.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:29122.131/A

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Simone Alves da Silva, OAB/MT nº 

6835 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (Vinte e 

Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133794 Nr: 650-57.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristinae de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Civil/2015, e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES 

AZEVEDO, OAB/MT nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 24 (Vinte e Quatro) Horas, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; registro, por fim, referidos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32668 Nr: 1344-02.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Revogo a decisão de fl. 84.NOMEIO a médica perita Dr.ª 

Denise Cristina Alves Carvalho Coutinho (CRM 7812/MT), para realizar a 

perícia médica, que para o desempenho de sua função poderá se utilizar 

de todos os meios necessários e instruir o laudo com exames e quaisquer 

peças que entender pertinentes. Considerando os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo permitido 

ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos do 

parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização da médica perita, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de sua realização. 

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.A perita deve ser 

advertida para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e 

as Partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de 

realização da perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para 

desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 682 de 734



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42920 Nr: 178-90.2015.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenor José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JARBAS COSTA 

BATISTA, para devolução dos autos nº 178-90.2015.811.0017, Protocolo 

42920, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16031 Nr: 815-85.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenor José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Souza Nantes e esposa, Paulo da 

Costa Lima, Alfredo Rodrigues Matos Filho, Miguel Milhomem dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JARBAS COSTA 

BATISTA, para devolução dos autos nº 815-85.2008.811.0017, Protocolo 

16031, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45317 Nr: 1630-38.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS SOARES 

AZEVEDO, para devolução dos autos nº 1630-38.2015.811.0017, 

Protocolo 45317, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 22 /2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega 

Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca 

de Querência - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

torna público o gabarito preliminar e a classificação provisória dos 

candidatos aprovados no exame de seleção ocorrido no dia 14/10/2018 

para estagiário de Nível Médio

* O Edital nº 22 /2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Sentença

VISTO.

Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Leny Teixeira Stephan do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, com lotação nesta Comarca de Querência-MT, em relação ao 

quinquênio de 23/8/11 à 23/11/16.

Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância à requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

"Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)§ 1° (...) § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata 

este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os 

meses para gozo da licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao 

servidor que, no período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de 

suspensão;II - afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de 

doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) licença para tratar de interesses particulares; c) condenação a pena 

privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) afastamento para 

acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. As faltas 

injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste 

artigo, na proporção de um mês para cada três faltas."

No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade à servidora Leny Teixeira Stephan, condicionando o 

usufruto à conveniência do serviço.

Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Querência/MT, 28 de agosto de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57330 Nr: 1389-64.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:3769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9417 Nr: 1424-15.2004.811.0080

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

MANTOVANI LTDA, FRANCISCO MANTOVANI FILHO, HENRIQUE 

MANTOVANI FILHO, LEONDINA APPOLONIA VACARI GRAL, ESPÓLIO DE 

PERGENTINO VACARI, ALBINA DAMO VACARI, ESPÓLIO DE ITAGIBA 

CARVALHO DINIZ, SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO, ARTHUR 

CARVALHO DINIZ, ESPÓLIO DE AVELINO GRAL, VÂNIA VACCARI MENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GANME, EMÍLIA AUN GANME, JOÃO 

GANME, MYRIAN NADER GANME, ANIS GANME, MYRIAN AUN GANME, 
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SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, SALUÁ GANME PEDROSO, PAULO 

JACINTO SANCHES E SANCHES, GISELE RODRIGUES SANCHES, 

WAGNER MEIRA ALVES, MARIA ELI FREGONESI BERNARDES, RODOLFO 

ANTONIO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, 

PEDRO NARDELLI, JULIA MARIA LEONARDI NARDELLI, AGROPECUÁRIA 

SHALOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Diana Flávio 

Ribeiro Villa Real - OAB:167.507, Edson Rocha - OAB:3669-A, Fabíola 

Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, FRANCISCO DE ASSIS DE 

ARAÚJO BARRETO CAMPELLO - OAB:74.216-B/SP, Frederico 

Guilherme Queiroz Mantovani - OAB:238646, Gustavo Perez 

Zampieri - OAB:123788/SP, Helius Bueno do Amaral - OAB:158692, 

Luiz Fernando de Felicio - OAB:122421, RODRIGO OCTÁVIO DE LIMA 

CARVALHO - OAB:143.054/SP, Silvio Zmijevski - OAB:2805, Valdir 

Aparecido Ferreira - OAB:256.162/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Dias Uto - 

OAB:27.555/GO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA - OAB:3608-B, 

ARNALDO JUSTINO DA SILVA - OAB:4.908-B, Dirceu Encinas 

Walderramas - OAB:64889, Edmar Teixeira de Paula - OAB:2482-A, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, Jeremias Ferraz 

Andrade Neto - OAB:MT 3.052-A, Luiz Alfredo Feresin de Abreu - 

OAB:7.241/DF, Márcia Cristina ferreira - OAB:202.458, Maria Cristina 

Alves - OAB:50664, NEILE ANDRADE SANTOS - OAB:5167/MT, PAULO 

LAERTE DE OLIVEIRA - OAB: 3568B OAB/MT, ROSANE MARCHIORI DE 

OLIVERIA - OAB:5164 OAB/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito às 

partes contrarias para que se manifestem acerca do peticionamento 

apresentado pelas partes Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, 

Fernando Maggi Scheffer, José Maria Bortoli às fls. 2449/2496, onde 

requerem a homologação do acordo entabulado às fls. 2305/2310. 

Devendo ainda se manifestar acerca do pedido de substituição processual 

pretendida em relação a Espólio de Antônio Ganme, Emília Aun Ganme, 

Espólio de João Ganme, Espólio de Myrian Nader Ganme, Anis Ganme, 

Espólio de Myrian Aun Ganme e Sallua Ganme Pedroso, no prazo de 10 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46771 Nr: 996-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO DE LUCCA PIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomáz- 

Procurador do Estado - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO ANTONIO DE LUCCA PIANA, 

Cpf: 21121885004, brasileiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nos casos em que 

o recorrente é assistido por Curador Especial, a exigibilidade do 

pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios fica 

suspensa, uma vez que o mesmo encontra-se sob o pálio da justiça 

gratuita.cTraslade-se cópia à ação de execução dependente.P.R.I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 15 de outubro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44112 Nr: 150-31.2012.811.0049

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSO, NGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GUIMARÃES NAVES 

CARNEIRO - OAB:16975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYSA SOARES JUSTINO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Sentença de Ref. 75: Recebo a manifestação de REF 73 

como embargos de declaração.Analisados os autos verifico que assiste 

razão à embargante.A r. sentença de REF 69 fez constar o nome do 

adotante como “JOVENAL” SANTOS OLIVEIRA sendo que em verdade é 

“JONEVAL SANTOS OLIVEIRA”, bem como o nome escolhido pelos 

adotantes ao adotado foi “M. F. G. O.”.Sendo assim, ACOLHO os 

embargos declaratórios para retificar o dispositivo da sentença, de modo a 

fazer constar o correto nome das partes.No mais, a sentença permanece 

inalterada.Expeça-se o necessário..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:1) 

DESTITUIR MAYSA SOARES JUSTINO do poder familiar que detém em 

relação ao adotando F. S.;2) CONCEDER A ADOÇÃO de F. S. aos 

requerente JOVENAL SANTOS OLIVEIRA e NUCILEI GARCIA DIAS 

OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 6º, 43 e 166, todos da Lei 

8.069/90;3) DETERMINO, ainda, a retificação da certidão de nascimento do 

adotando para M. F. G. De O.;Expeçam-se os mandados para 

cancelamento relativo à certidão de nascimento registrada em nome de 

FABIANO SOARES, e EXPEÇAM-SE para novo assento inscrevendo-se 

esta sentença no Cartório de Registro Civil competente, registrando-se M. 

F. G. De O. como filho de JOVENAL SANTOS OLIVEIRA e NUCILEI GARCIA 

DIAS OLIVEIRA, e respectivos avós paternos e maternos.Consigne-se em 

ambos os mandados a proibição de salvo autorização expressa desse 

Juízo, de se fornecer a quem quer que seja, informações ou certidões 

desses mandados bem assim de suas origens.Intimem-se as partes, 

pessoalmente, do teor desta sentença.Com o trânsito em julgado, 

expeçam-se mandados de inscrição, bem como, de cancelamento do 

registro.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 15 de outubro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 3940-17.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIELSON OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).
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No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62895 Nr: 3907-27.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Assis Reis Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 3937-62.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMP, LLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35469 Nr: 330-46.2015.811.0080

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FABRICIO LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ROMERO FILHO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Rafael César do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº.31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), conforme 

determinado r. Sentença à fl. Ref. 10 e decisão a Ref. Fl. 36. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento das custas e R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br - 

“Emissão de Guias On Line” - Primeira Instância Distribuição/Mediação e 

preencher todos os campos, o Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do Fórum desta Comarca de Querência aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 2054-80.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:19638

 Vistos.

SECRETARIA: Cadastrar advogados antes de publicar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 4391-76.2017.811.0080
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE ULRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 1246-17.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17773 Nr: 1433-98.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 4391-76.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE ULRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61813 Nr: 3365-09.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERSON GONCALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Eventual restrição e/ou penhora realizada deverá ser levantada. 

Expeça-se o necessário.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51823 Nr: 3423-46.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o abandono da causa pela parte exequente, intimada 

pessoalmente e inerte (certidão de REF. 18), julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, nps termos do art. 485, III, do CPC.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57923 Nr: 1680-64.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON ARAÚJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT/20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Eventual restrição e/ou penhora realizada deverá ser levantada. 

Expeça-se o necessário.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59425 Nr: 2918-24.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Cesar Veloso Reis, OUTRO (S)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Esteves Alves 

Ferreira - OAB:OAB/GO 33.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 08 de novembro de 2018, às 13:30 hs (Horário de Mato 

Grosso), para cumprimento do ato. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bolognini 

Tavares - OAB:OAB/PR 74.535

 Vistos.

Processos 46270; 46306; 46497; 46499:

1) Em relação aos processos 46497 (Embargos de Terceiro) e 46499 

(Embargos de Terceiro), reconheço o cumprimento do Provimento n. 68, 

DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de Justiça, ante o teor da 

publicação da decisão que homologou o acordo e ausência de 

impugnação das partes. Assim, está autorizado o levantamento dos 

valores, conforme o próprio acordo entabulado entre as partes.

2) Em relação aos processos 46270 (Execução de Título Extrajudicial) e 

46306 (Execução de Título Extrajudicial), proceder à devida 

reclassificação do feito, ante a baixa do arresto efetivado. Sem prejuízo, 

intimar a parte autora via DJE para formular os requerimentos necessários 

ao prosseguimento, no prazo de 30 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46270 Nr: 691-95.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bolognini 

Tavares - OAB:OAB/PR 74.535

 Vistos.

Processos 46270; 46306; 46497; 46499:

1) Em relação aos processos 46497 (Embargos de Terceiro) e 46499 

(Embargos de Terceiro), reconheço o cumprimento do Provimento n. 68, 

DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de Justiça, ante o teor da 

publicação da decisão que homologou o acordo e ausência de 

impugnação das partes. Assim, está autorizado o levantamento dos 

valores, conforme o próprio acordo entabulado entre as partes.

2) Em relação aos processos 46270 (Execução de Título Extrajudicial) e 

46306 (Execução de Título Extrajudicial), proceder à devida 

reclassificação do feito, ante a baixa do arresto efetivado. Sem prejuízo, 

intimar a parte autora via DJE para formular os requerimentos necessários 

ao prosseguimento, no prazo de 30 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 818-33.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues Cavalheire - 

OAB:OAB/SP 216.131, VLADIMIR DA COSTA NUNES - OAB:OAB/GO 

11260

 Vistos.

Processos 46270; 46306; 46497; 46499:

1) Em relação aos processos 46497 (Embargos de Terceiro) e 46499 

(Embargos de Terceiro), reconheço o cumprimento do Provimento n. 68, 

DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de Justiça, ante o teor da 

publicação da decisão que homologou o acordo e ausência de 

impugnação das partes. Assim, está autorizado o levantamento dos 

valores, conforme o próprio acordo entabulado entre as partes.

2) Em relação aos processos 46270 (Execução de Título Extrajudicial) e 

46306 (Execução de Título Extrajudicial), proceder à devida 

reclassificação do feito, ante a baixa do arresto efetivado. Sem prejuízo, 

intimar a parte autora via DJE para formular os requerimentos necessários 

ao prosseguimento, no prazo de 30 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59616 Nr: 2994-48.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rômulo Rodrigues Tavares, RÔMULO R. TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 3244-18.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINO ANTUNES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Vistos.

 Considerando-se a colisão das pautas de audiências das Comarcas de 

Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT, DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 14h (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário (mandados, ofícios e carta 

precatória).

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46497 Nr: 816-63.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 
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COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues Cavalheire - 

OAB:OAB/SP 216.131, Guilherme Bolognini Tavares - OAB:OAB/PR 

74.535

 Vistos.

Processos 46270; 46306; 46497; 46499:

1) Em relação aos processos 46497 (Embargos de Terceiro) e 46499 

(Embargos de Terceiro), reconheço o cumprimento do Provimento n. 68, 

DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de Justiça, ante o teor da 

publicação da decisão que homologou o acordo e ausência de 

impugnação das partes. Assim, está autorizado o levantamento dos 

valores, conforme o próprio acordo entabulado entre as partes.

2) Em relação aos processos 46270 (Execução de Título Extrajudicial) e 

46306 (Execução de Título Extrajudicial), proceder à devida 

reclassificação do feito, ante a baixa do arresto efetivado. Sem prejuízo, 

intimar a parte autora via DJE para formular os requerimentos necessários 

ao prosseguimento, no prazo de 30 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59522 Nr: 2964-13.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANES PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59520 Nr: 2963-28.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L P AMORIM ME, LIANES PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59608 Nr: 2989-26.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APUENA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES VAZ LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59513 Nr: 2960-73.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PADILHA SILVEIRA, ALLEX 

ALMEIDA PADILHA, LEANDRO ANTONIO MIRANDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59633 Nr: 3001-40.2018.811.0079

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRÉDITO DE MOISES ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por MARIA DE LURDES 

ALVES DA SILVA requerendo autorização judicial para levantamento de 

valores referentes ao FGTS, PIS/PASEP e demais valores possivelmente 

existentes junto à Caixa Econômica Federal deixados por seu filho, já 

falecido, MOISES ALVES FERNANDES.

Vieram conclusos os autos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de procedimento afeto à jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares.

 Portanto, compete ao juízo apenas investigar se a parte requerente é 

legítima para levantar os valores pleiteados, mediante a apresentação dos 

documentos que se fizerem necessários no caso concreto.

Na espécie, verifica-se que para concessão de alvará judicial para 

levantamento dos valores deixados pelo “de cujus” é necessário que 

inexistam outros bens que possam justificar o processamento de 

inventário ou arrolamento.

Pelo que consta dos autos, a autora é a única herdeira necessário do “de 

cujus”, portanto, com base no princípio da boa fé processual, tenho que o 

pedido deve ser julgado procedente.

Ante o exposto, concedo Alvará Judicial para que o(a)(s) requerente(s) 

promova(m) o levantamento e receba(m) os valores pleiteados, nos 

termos da petição inicial, o que faço com fundamento no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito.
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 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao MP.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40095 Nr: 201-10.2016.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CORREA TABLAS 

- OAB:56672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos. Oficie-se ao Intermat para prestar as informações 

requeridas. Fixo o prazo de 30 dias. Secretaria: Enviar cópia integral do 

feito.

 Aguarde-se a resposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59613 Nr: 2992-78.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinhos Morsango ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59612 Nr: 2991-93.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. DE F. ALVES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40091 Nr: 200-25.2016.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784, LUIZ CARLOS CORREA TABLAS - 

OAB:56672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos. Oficie-se ao Intermat para prestar as informações 

requeridas. Fixo o prazo de 30 dias. Secretaria: Enviar cópia integral do 

feito.

 Aguarde-se a resposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59524 Nr: 2965-95.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59359 Nr: 2886-19.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:OAB/GO 30669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 2897-48.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Condão Pinheiro, MARIA 

CARVALHO WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59605 Nr: 2988-41.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE JESUS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59548 Nr: 2970-20.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Angélica Aparecida Almeida Araújo, A .A. ALMEIDA 

ARAUJOME; ANGELICA APARECIDA ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensar aos autos principais, certificando o necessário.

 Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58827 Nr: 2629-91.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton da Silva Uczenki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a colisão das pautas de audiências das Comarcas de 

Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT, DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 14h45 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário (mandados, ofícios e carta 

precatória).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59564 Nr: 2972-87.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião David da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 08 de novembro de 2018, às 13:00 hs (Horário de Mato 

Grosso), para cumprimento do ato. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56468 Nr: 1679-82.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCGdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784, JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - 

OAB:MT/11.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil.Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no 

art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Anote-se.DO PEDIDO LIMINARConforme estabelece o artigo 1.694, 

§1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba 

alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - 

necessidade, sendo imprescindível, para majoração do quantum fixado 

prova significativa da possibilidade financeira do alimentante, o que não 

ficou comprovado nos autos, por ora. Assim, comprovada a relação 

familiar pelos documentos acostados aos autos, ARBITRO o valor de 30% 

sobre o salário mínimo nacional, a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS, 

com fundamento no art. 4° da Lei n. 5.478/68, especialmente pela 

inexistência de elementos concretos a respeito da renda do alimentante, 

além de 50% de despesas extraordinárias, devidamente comprovadas 

pela parte beneficiária. OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O 

DIA DEZ DE CADA MÊS em conta bancária a ser informada pela própria 

parte autora.SECRETARIA: CONSTAR DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A 

CONTA BANCÁRIA FORNECIDA.Com relação ao pedido de alteração de 

guarda, DETERMINO a realização de Estudos pela Equipe multidisciplinar do 

Juízo, COM REALIZAÇÃO IMEDIATA, fazendo constar tudo o que for 

necessário para a apreciação do pedido liminar.Com a juntada do estudo, 

abra-se vista ao Ministério Público.Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e 

intimem-se as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do Novo CPC, que se 

realizará em data designada pelo setor de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59910 Nr: 3104-47.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BEZARRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/GO 28134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 1) NOMEIO a Dra. JANAINA PATRICIA RODRIGUES DINIZ, médica atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional no PSF II – situado à Rua 

Maracanã, s/n, Bairro Alvorada para realizar o exame pericial solicitado 

pelas partes, independentemente de compromisso, fixando desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da perícia, para 

entrega do Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os 

quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos, além dos documentos pessoais do periciando.

 4) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 5) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

Após, devolva-se com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52222 Nr: 3578-52.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARSON RODRIGUES GALVÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a colisão das pautas de audiências das Comarcas de 

Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT, DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário (mandados, ofícios e carta 

precatória).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59964 Nr: 3123-53.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59853 Nr: 1866-20.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto NAcional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:OAB/MT 17816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, convalido os atos processuais já praticados no presente 

processo.

 Dando prosseguimento ao feito, com fundamento nos arts. 6º e 10º, do 

Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47691 Nr: 1369-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ARAUJO COSTA, Monica Carvalho 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 3008-32.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKAF TRADE COMERCIO, EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Total Administrações e Participações S/A, 

MAURO SUAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hernani Zanin Junior - 

OAB:OAB/SP 305.323, Luiz Carlos Malheiro França - OAB:OAB/SP 

376.424A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59700 Nr: 3018-76.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Mourão, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59913 Nr: 3105-32.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Perreira Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIENDAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila da Silva Sousa Franco - 

OAB:OAB/MT 17.928, Wmarley Lopes Franco - OAB:OAB/MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 59406 Nr: 2913-02.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pezzin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Sampaio Sousa - 

OAB:OAB/PA 15.441-B, Sérgio de Barros Bianchi Costa - 

OAB:OAB/PA 16.520-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59963 Nr: 3122-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE MORAIS - 

OAB:9458/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21509 Nr: 1117-20.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LEONARDO ALVES DE SOUZA, NILDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER PITAGORAS DA GUIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte exequente a se 

manifestar sobre os documentos juntados às fls. 109/116.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30362 Nr: 265-59.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE BISPO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

SOUZA MOURA, para devolução dos autos nº 265-59.2012.811.0079, 

Protocolo 30362, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 302-76.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:OAB/MT 18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI, do CNGC, 

impulsiono estes autos ao Ministério Público para parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60059 Nr: 3184-11.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Contini - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KISMAIR MARTINS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SIMITAN SEGATTO - 

OAB:24076/B, RENATO WENTZ MANHAES - OAB:20744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL COMPLEMENTAR N.º 5/2018/DF

A Exma Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart – MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Fórum desta Comarca de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, RESOLVE RETIFICAR o item 04 – 4.1do 

Edital 04-2018/DF:

Onde se Lê Item 4. 4.1 São Requisitos para o credenciamento de 

Fisioterapeuta, de que trata o Provimento 16/2016/CM.

Lê se Item 4. 4.1 São Requisitos para o credenciamento de Psicólogo, de 

que trata o Provimento 16/2016/CM.

Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital nº 

04/2018/DF.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Rio Branco/MT, 15 de Outubro de 2018

Daiene Vaz Carvalho Goulart. Juíza de Direito e Diretora do Fórum

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50666 Nr: 570-17.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do artigo 226, § 6º, da CF/88, julgo procedente a 

ação e o faço para decretar o Divórcio do casal. Em consequência, com 

fundamento no Art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, 

DECLARO extinto o vínculo matrimonial até então existente entre as 

pessoas acima nominadas, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.Cite-se e intime-se a Requerida, através de carta precatória, 

enviando cópia da inicial e desta sentença, a fim de que tome a devida 

ciência. Consignando-se que se não concordar com a presente sentença, 

poderá dela recorrer no prazo de 15 (quinze) dias.Por sim, pelos trabalhos 

prestados nestes autos, RETIFICO os honorários anteriormente arbitrados, 

e em consonância com a tabela vigente da OAB/MT, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados da tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 05 (cinco) URH’s, ou seja, 

no valor de R$ 4.482,53 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos), devendo expedir a devida certidão.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.INTIMEM-SE, expedindo o necessário. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e expeça-se o mandado cabível, arquivando-se em 
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seguida, com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54415 Nr: 2633-15.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bezerra Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do artigo 98 e 99, § 3º do CPC/2015.2)CITE-SE o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), 

consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 do CPC.3)NOMEIO 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 

78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e 

juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo:(...) 8)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 1480-15.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Monteiro Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 1480-15.2016.811.0052 – Código nº 41181

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 27 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 16H15MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44957 Nr: 1374-19.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Felicio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Jackeline Oliveira - OAB:, Mailsa Silva de 

Jesus - OAB:OAB/MT 9 608, Rute de Laet e Soares - OAB:6119

 Processo nº. 1374-19.2017.811.0052 – Código nº 44957

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 14H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

carta precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54796 Nr: 2903-39.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Jose de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)CITE-SE o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 

24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo: (...) .8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o 

exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54612 Nr: 2790-85.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4) Após o transcurso do prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE 

as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatór ia.Após, vol tem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54978 Nr: 3007-31.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simar Célia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo:(...) 10)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL E DO 

ESTUDO SOCIAL:a)INTIMEM-SE AS PARTES para se manifestarem, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de competência 

delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal;11)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13404 Nr: 66-55.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Conceição Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região retornou os autos para a primeira 

instância, uma vez que há necessidade prévio requerimento 

administrativo.

Intimadas as partes acerca do retorno dos autos, a parte autora juntou o 

requerimento do benefício administrativamente (ou demonstrou a sua 

impossibilidade).

Por todo exposto:

1) CITE-SE a requerida para APRESENTAR RESPOSTA no prazo legal 

(observado o disposto no artigo 183 do CPC), com as advertências de 

praxe, uma vez que a contestação anteriormente apresentada se 

restringiu à alegação da preliminar de ausência de interesse processual;

2) Com a juntada da contestação, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

3) Transcorrido o prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE as 

partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47908 Nr: 2895-96.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Aranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2895-96.2017.811.0052 – Código 47908

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto a preliminar 

arguida à ref. 20.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 3022-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Moacir do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4) Após o transcurso do prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE 

as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatór ia.Após, vol tem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55103 Nr: 3074-93.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)CITE-SE o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 

24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo:a)(...) .8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o 

exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 2802-02.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFM, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo (...) 11)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL E DO ESTUDO 

SOCIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor 

do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

devendo, no caso dos processos de competência delegada da Justiça 

Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal;]c)VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.12)Após, 

voltem-me CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 2826-30.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do artigo 98 e 99, § 3º do CPC/2015.2)CITE-SE o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), 

consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 do CPC.3)NOMEIO 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 

78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e 

juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo:(...) 8)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54934 Nr: 2979-63.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do artigo 98 e 99, § 3º do CPC/2015.2)CITE-SE o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), 

consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 do CPC.3)NOMEIO 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 

78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e 

juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo: (...) .8)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54731 Nr: 2869-64.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do artigo 98 e 99, § 3º do CPC/2015.2)CITE-SE o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), 

consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 do CPC.3)NOMEIO 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 

78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e 

juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo: (...) .8)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55214 Nr: 3147-65.2018.811.0052

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 3147-65.2018.811.0052 – Código 55214. Por todo exposto e 

em consonância à manifestação Ministerial de ref. 30, DEFIRO o pleito de 

revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, pelo que 

DETERMINO a expedição do competente CONTRAMANDADO em favor de 

MARCOS ANTONIO CHUINA, considerando que não há informação de 

prisão nos autos até este momento.Ademais, em atenção ao desinteresse 

no prosseguimento, REVOGO as medidas protetivas de urgência outrora 

deferidas, HOMOLOGO a desistência e, consequentemente, EXTINGO o 

processo/pedidos, sem resolução de mérito, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º do NCPC c/c art. 3º do CPP.DETERMINO a intimação pessoal 

da vítima, oportunidade em que será notificada sobre o arquivamento do 

presente feito bem como da revogação da prisão preventiva do suposto 

agressor, sem prejuízo de concessão de nova medida, caso postulada 

justificadamente.Deixo de condenar a parte no pagamento das taxas, 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, diante da 

natureza da ação objeto da Lei n. 11.340/06, o disposto em seu art. 3º e 

art. 28, na Convenção de Belém do Pará, firmada para prevenir, punir e 

erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como na 

CRFB/88, a qual dispõe que as mulheres em situação de violência devem 

ter livre acesso à justiça.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com o 

traslado de cópias reprográficas necessárias para os autos da ação 

penal, caso existente.Prescindível o Registro no caso – art. 317, § 4º da 

CNGC, “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I.CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.Sem 

mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 984-25.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemea Cora de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que houve oposição de 

Embargos à Execução.

 Naqueles autos houve trânsito em julgado da decisão que homologou os 

cálculos.

Tanto a decisão que homologatória quanto os cálculos foram juntados aos 

presentes autos principais.

Por todo exposto, determino a EXPEDIÇÃO, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, de precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015) e os valores constantes nos cálculos homologados 

em sede de Embargos à Execução e juntados aos presentes autos 

principais. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder ao pagamento de obrigação, NO PRAZO 

DE 02 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito 

na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente 

(artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46934 Nr: 2403-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerfeson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2403-07.811.0052 – Código 46934

Vistos etc.,

Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

 Doravante, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, posto 

que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram colhidas 

provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e indícios de 

autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da denúncia.

 Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra GERFERSON DE OLIVEIRA, como incurso nas 

penas previstas nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006.

CITE-SE pessoalmente o acusado, nos termos do art. 56 da Lei 

11.343/2006.

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

Ademais, apresentada a Defesa Prévia (ref. 23), na forma do 55 da Lei 

11343/06, verifico que estão ausentes as causas de absolvição sumária 

previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 26 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15H00MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra, expedindo-se o necessário COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47111 Nr: 2510-51.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martins Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº. 2510-51.2017.811.0052 – Código nº 47111

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (Ref. 12), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 26 

DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16H10MIN, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório 

dos acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38110 Nr: 1197-26.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Rodrigues Zanette, ARZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Tendo em vista que a requerente representa pedido de menor incapaz, 

DÊ-SE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36644 Nr: 620-48.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36039 Nr: 416-04.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 696 de 734



 Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, razão pela qual DETERMINO:

 1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34467 Nr: 1126-58.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, razão pela qual DETERMINO:

 1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37913 Nr: 1102-93.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 Vistos etc.,

Tendo em vista a petição do advogado do autor, com o fito de executar os 

honorários advocatícios, DETERMINO:

Junte-se aos autos principais de código n. 31962 cópia dos seguintes 

documentos:

 1)Cálculo de ref.: 16;

2)Decisão de ref.: 27;

3)Certidão de trânsito em julgado de ref.: 34;

Desentranhe-se a petição e o cálculo juntado à ref.: 43 e junte-se aos 

autos principais de código 31962.

De tudo cumprido e certificado: a) façam os autos principais de código 

31962 conclusos; e b) arquivem-se os presentes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55581 Nr: 3339-95.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFT, AFT, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Quanto ao pedido de revisão da pensão alimentícia, INDEFIRO, por 

ora, mormente porque, não há, neste instante, informação segura de 

ambas as partes para aferir o binômio necessidade/possibilidade. 

Explico.A ação revisional de alimentos tem como pressuposto a alteração 

do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada à 

efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a 

readequação da pensão alimentícia.A revisão alimentícia encontra 

sustentáculo no artigo 1.699 do atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o 

qual dispõe:“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 

situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo.Sobre o tema em tela, Silvio Rodrigues 

leciona:“Uma vez fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada, por 

reclamação de qualquer das partes, desde que se evidencie ter 

sobrevindo mudança na fortuna de quem fornece os alimentos, ou de 

quem os recebe. Assim, por exemplo, se com o crescimento os filhos 

necessitam de maiores recursos para estudo e vestuário, ou se provam 

que a situação financeira do pai melhorou, em relação à anterior, deve o 

juiz conceder aumento da pensão alimentícia; ao contrário, se o pai prova 

que seus ganhos diminuíram, ou que um dos filhos se tornou maior ou que 

uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir redução dos alimentos a que 

foi anteriormente condenado” (CC/1916, art. 401; CC/2002, art. 1.699) Com 

efeito, os fatos ensejadores desta mudança devem restar devidamente 

demonstrados, pois, é pacífico o entendimento no sentido de que a 

agravação, redução ou a exoneração de alimentos depende de prova 

robusta nos autos. Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.CIÊNCIA ao 

Ministério PúblicoCUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55548 Nr: 3322-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCR, KCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC. Processo em segredo de 

justiça (art. 189, II, CPC), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo 

revogá-los a qualquer tempo, caso inverídico as alegações e DETERMINO 

a tramitação prioritária do feito, eis que a demanda é pautada sob os 
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interesses inerentes do infante, nos termos do art. 1.048, II do CPC e art. 

4ª, alínea “b” do ECA. Em razão da não comprovação da renda do 

alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente e mais 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias, a partir da citação e prosseguindo 

até decisão final da causa, na conta indicada na alínea “d” da exordial. 

Ademais, sem prejuízo das diligências encimadas, determino que DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO, a qual será realizada 

pelo conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser intimado o requerido/réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência –art. 334 e §§, CPC/2015. INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta as partes que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos. Não obtida a autocomposição, sairá a 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do CPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial 

de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir 

advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55665 Nr: 3365-93.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdJdS, NAdSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55665.RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC.Processo em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC), DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso inverídico as 

alegações e DETERMINO a tramitação prioritária do feito, eis que a 

demanda é pautada sob os interesses inerentes do infante, nos termos do 

art. 1.048, II do CPC e art. 4ª, alínea “b” do ECA.Em razão da não 

comprovação da renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente 

e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir 

da citação e prosseguindo até decisão final da causa, a ser pago 

diretamente à genitora do requerente.Ademais, sem prejuízo das 

diligências encimadas, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador ou 

mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser intimado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência –art. 334 e §§, CPC/2015.INTIME-SE o autor na pessoa do 

seu advogado, para a audiência, e advirta as partes que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem 

como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos.Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do 

CPC).Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça 

indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir 

advogado.CIÊNCIA ao Ministério Público.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45326 Nr: 1584-70.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares dos Santos, Daniel Silvestre 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.158

 Processo nº. 1584-70.2017.811.0052 – Código nº 45326

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando que ambos os réus constituíram 

causídico, REVOGO a nomeação do defensor dativo constante à ref. 18.

Ademais, apresentadas as respostas à acusação (ref. 17 e 20), na forma 

do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão 

ausentes as causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do 

mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 08 

DE MAIO DE 2019, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas ou partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

carta precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44646 Nr: 1187-11.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Hens Oligini, Alberto Moreira 

Lopes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Marcos Vasconcelos 

- OAB:OAB/MT 11.323

 Processo nº 1187-11.2017.811.0052 – Código 44646

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando que até o presente momento não foi 

apresentada resposta à acusação, DETERMINO a intimação pessoal do 

réu ALBERTO MOREIRA LOPES FILHO para que informe se tem condições 

financeiras de constituir causídico ou, diante de hipossuficiência 

financeira, externar o desejo de patrocínio por defensor dativo neste feito, 

devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de dativo e providências.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46640 Nr: 2214-29.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Eliziário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Processo nº. 2214-29.2017.811.0052 – Código nº 46640

Vistos etc.,

Considerando o petitório de ref. 18, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), 

o(a) Dr(a). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MT n. 

21.786/O, para que atue como advogado(a) nesta ação, atento(a) ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 
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as causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 17H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas ou partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

carta precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46147 Nr: 1971-85.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Camilo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº. 1971-85.2017.811.0052 – Código nº 46147

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 09), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 16H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas ou partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

carta precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44153 Nr: 915-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Silva Rocha, José Marques de Aguiar 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº. 915-17.2017.811.0052 – Código nº 44153

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 15H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas ou partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

carta precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45858 Nr: 1810-75.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Ribeiro de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

- 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

confirma a liminar deferida ref. 4 e consolidar a parte requerente na posse 

definitiva do bem descrito na exordial, na forma de artigo 3°, §1° d e 

CONDENAR parte ré ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, na forma da 

lei.Por outro lado, verifico que houve pedido de justiça gratuita que ainda 

pende de análise feito pela parte requerida. Tendo em vista que não 

existem elementos que demonstrem a capacidade de arcar com os custos 

do processo, bem como a presunção da declaração contida na inicial (art. 

99, § 3°, CPC), DEFIRO as benesses da justiça gratuita à autora, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, portanto, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, no termos da Lei 1060/50 e art. 98, § 3°, CPC.Transitada em 

julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42129 Nr: 2113-26.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Matias Porangaba, Eder Francisco da Silva, 

Maria Lucia da Silva Santos, Celsa Maria dos Santos Pereira, Fátima 

Gonçalves Cardoso Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial e extingo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1. DECLARAR válido os contratos dos Agentes 

Comunitários de Saúde: Fátima Gonçalves Cardoso Farias, Eder Francisco 

da Silva, Joseja Matias Poranga, Celsa Maria dos Santos e Maria Lucia da 

Silva Santos, aprovados no Processo Seletivo 01/2009, nos termos do art. 

19 do CPC.2. DETERMINAR que a parte requerente se ABSTENHA de 

proceder a rescisão unilateral dos contratos dos Agente Comunitários de 

Saúde, ora requerentes, com fulcro no art. 497 do CPC e art. 10 da Lei 

11.350/06.3.ISENTO o autor do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto aos valores eventualmente despendidos pelo 

demandado, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 

27 de dezembro de 2001.Transitada em julgado, remetam-se os presentes 

autos ao ARQUIVO, com baixas e anotações de estilo.P.R.I.CÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43680 Nr: 671-88.2017.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane de Oliveira Soares Meira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, para confirmar a 

liminar deferida ref. 12, declarar rescindido o contrato de doc. 5, 

consolidar a parte requerente na posse definitiva do bem, e CONDENAR a 

parte ré ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 
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arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a 

contar do trânsito em julgado, na forma da lei.Transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43274 Nr: 463-07.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Milanézi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV (Mato 

Grosso Previdência)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, 

julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, ratifico a liminar deferida ref. 4, para: 

1.CONDENAR o réu a restituir a requerente o valor de 3.236,66 (três mil 

duzentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) devidos dos 

últimos 3 (quatro) anos que fora descontados pela contribuição 

previdenciária das vantagens/gratificações da Função de Confiança 

(FDE.DIR.ESCOLAR/PEB), devidamente atualizados a ser corrigidas com 

juros (art. 398, CC e súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo 

IPCA.2.ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais, 

salvo quanto aos valores eventualmente despendidos pela parte 

vencedora da demanda, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de dezembro de 2001.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43275 Nr: 464-89.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Batelo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV (Mato 

Grosso Previdência)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, 

julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, ratifico a liminar deferida ref. 4, para: 

1.CONDENAR o réu a restituir a requerente o valor de 3.236,66 (três mil 

duzentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) devidos dos 

últimos 4 (quatro) anos que fora descontados pela contribuição 

previdenciária das vantagens/gratificações da Função de Confiança 

(SECRETÁRIO DE ESCOLAR/FDE), devidamente atualizados a ser 

corrigidas com juros (art. 398, CC e súmula 54, STJ) e correção monetária, 

pelo IPCA.2.ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto aos valores eventualmente despendidos pela 

parte vencedora da demanda, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43108 Nr: 391-20.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Valéria Ferrari Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV (Mato 

Grosso Previdência)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, 

julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, ratifico a liminar deferida ref. 4, para: 

1.CONDENAR o réu a restituir a requerente o valor de 7.662,30 (sete mil 

seiscentos e sessenta e dois e trinta centavos) devidos dos últimos 4 

(quatro) anos que fora descontados pela contribuição previdenciária das 

v a n t a g e n s / g r a t i f i c a ç õ e s  d a  F u n ç ã o  d e  C o n f i a n ç a 

(FDE.ASSESS.PEDAGOGICA), devidamente atualizados a ser corrigidas 

com juros (art. 398, CC e súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo 

IPCA.2.ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais, 

salvo quanto aos valores eventualmente despendidos pela parte 

vencedora da demanda, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de dezembro de 2001.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000268-68.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000268-68.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $20,263.75 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MARCOS LOPES DA SILVA 

Endereço: Avenida DOS IMIGRANTES, 645, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): MARCOS LOPES DA SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/11/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 16 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-05.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

LUCINEIA MARCULINA VIDAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000311-05.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCINEIA MARCULINA VIDAL 

Endereço: salto das nuvens, 123, casa, zona rural, SALTO DO CÉU - MT - 

CEP: 78270-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): LUCINEIA 

MARCULINA VIDAL A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/11/2018 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 16 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Márcia 

Kusther Preisigke Técnico(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

ENI DAS GRACAS CUNHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

Código: 1000050-74.2017.8.11.0052 Vistos etc., DEFIRO o pedido de ID 

1569888, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens 

a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, 

DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 

854, do CPC, DETERMINANDO que: 1. EFETIVE-SE o bloqueio de conta das 

partes executadas por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

5.412,30, observando o CNPJ n° 59.225.284/0001-67 da executada Editora 

Três LTDA, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 2. Caso frutífero 

o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada 

judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora 

online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. 3. No caso de ocorrência 

do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS. 4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da 

executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. 5. Caso a penhora reste 

infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 

restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010344-03.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CRISTIANO VENANCIO (EXEQUENTE)

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA CAMPOS LOPES 03837913163 (EXECUTADO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um 

no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da 

Lei 9.099/95. Expeça-se o necessário. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80308 Nr: 682-46.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MDLCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimeno 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar o patrono da parte autora Processo 

Eletrônico n° 682-46.2018.811.0032 Código n° 80308 Vara Única Vistos. 

Inicialmente, DECRETO a revelia da parte requerida, sem aplicar contudo o 

seu efeito material, uma vez que a matéria em apreço é de natureza 

indisponível. Com isto, nos termo do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. Não há preliminares de mérito a ser analisadas. Pressupostos 

processuais de existência e validade preenchidos. Com efeito, DECLARO 

o feito saneado fixando como ponto controvertido o binômio 

necessidade/possibilidade da prestaçaõ alimentícia. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019 às 15h30min. 

Intime-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir, arrolando, nas mesma oportunidade, as 

tetsemunhas que serão inquiridas em juízo e deverão comparecer 

independentemente de intimação. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências Rosário Oeste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62821 Nr: 1723-53.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON JUSTINO ALVES, BERENICE ABGAIR DE 

DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151, Silas Lino de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do INSS - 

OAB:

 Nos temros do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manfestar sobre o documento juntado em 

ref:66, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56996 Nr: 1364-40.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio dos Santos Silva, Trauda Konrath Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos temos do Provimento 56/2007 da CGJ, e tendo em vista o decurso de 

prazo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para 

manifestação, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81882 Nr: 1699-20.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEREIRA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que citado (ref;15) o requerido deixou de apresentar 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulisiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 997-74.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. DE ALMEIDA MARTINS – ASSESSORIA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – ME, Mário José de Souza Martins, 

Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

876,00(oitocentos e setenta e seis reais), referente ao cumprimento do 

mandado na localidade de Jatobá, neste município, a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15422 Nr: 968-78.2005.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olanda da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira - 

PROCURADORA FEDERAL - INSS - OAB:

 Certifico que a contestação de fls. 258/280, foi apresentada no prazo 

legal. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71989 Nr: 815-25.2017.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, JLSdS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxwel latorraca Delgado - 

OAB:24870/0

 Vistos.

Renove-se a intimação do causídico nomeado, a fim de que promova os 

atos processuais que lhe competirem, sob pena de expedição de ofício à 

OAB para apuração de falta funcional e aplicação de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70832 Nr: 233-25.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNDMM, GNdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 
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OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66944 Nr: 1233-94.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helenildo José Martos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em breve consulta à rede mundial de computadores, logrei êxito em 

localizar o endereço do Senhor Perito, para onde deve ser remetida a 

respectiva intimação para realização da perícia, o qual faço expressa 

menção abaixo:

Rua Antonio Alves Da Silva, 12, Centro, Nova Canaa Do Norte,

MT, CEP 78515000, Brasil

Assim, cumpram-se na íntegra as determinações contidas na decisão de 

ref. 23.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83712 Nr: 2761-95.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa das Dores Figueira Barbosa, José 

Severino Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos fundamentos invocados pela Exequente à ref. 10, DEFIRO o 

pleito a fim de DETERMINAR a suspensão do processo até o dia 27 de 

dezembro de 2018.

Alcançado o termo supraestabelecido, deve a parte exequente ser 

intimada para dar regular prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71452 Nr: 531-17.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo - Produtos Agropecuários LTDA, Danilo de Jesus 

Garay da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Leite de Mello - 

OAB:MT 7664, Germano Leite de Melo - OAB:OAB/MT 7664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Renove-se a intimação da parte exequente, advertindo que em caso de 

inércia a missiva precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento do seu objeto.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-65.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000074-65.2017.8.11.0032. REQUERENTE: SIMONE MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte ré em face sentença que julgou 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de haver 

omissão quanto aos fundamentos da condenação em danos morais. Por 

sua vez, pende de análise pedido da parte autora para levantamento de 

valores depositados pela requerida. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que os 

aclaratórios foram protocolados tempestivamente, encontrando-se em 

conformidade com os arts. 48 e 49 da Lei 9099/95, razão pela qual os 

recebo para análise. A despeito da parte contrária não ter sido intimada a 

apresentar suas contrarrazões, tal fato não lhe trará prejuízos, eis que o 

resultado lhe será favorável, como se verá adiante. No caso dos autos, 

verifico a inexistência do vício apontado. Isso porque, em que pese a 

relutância da parte Embargante em aceitar o teor do decisum, tal 

irresignação se mostra desprovida de fundamentos sólidos. Com uma 

breve passada de olhos na sentença objurgada constata-se que houve 

menção ao ato ilícito praticado, capaz de gerar o dano moral, sendo 

pacífico no âmbito de nossa jurisprudência que se trata de dano moral “in 

re ipsa”. Não obstante, infere-se que a própria embargada, antes mesmo 

do julgamento dos embargos de declaração por ela interpostos, 

conformou-se com a sentença, eis que depositou em juízo os valores a 

que foi condenada, o que faz cair por terra sua alegação de omissão. O 

que se percebe então, na verdade, é que a alegação de omissão busca 

tão somente rediscutir a matéria decidida com absoluta clareza, o que é 

vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, em decorrência da inexistência da omissão apontada, de 

molde que mantenho o decisum outrora proferido em seus exatos termos. 

Por sua vez, quanto ao pedido de levantamento de valores, requerido pela 

parte autora, este deverá ocorrer somente após o trânsito em julgado 

desta sentença de embargos. Assim, após certificado o trânsito em 

julgado, defiro a expedição de Alvará Judicial para levantamento dos 

valores depositados, em nome do patrono da parte autora (desde que 

possua poderes específicos em sua procuração), ou diretamente à 

Autora, observando-se, em todo caso, os termos do Provimento 

68/2018-CNJ. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se as partes, certificando-se nos autos. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-65.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000074-65.2017.8.11.0032. REQUERENTE: SIMONE MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte ré em face sentença que julgou 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de haver 

omissão quanto aos fundamentos da condenação em danos morais. Por 

sua vez, pende de análise pedido da parte autora para levantamento de 

valores depositados pela requerida. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que os 

aclaratórios foram protocolados tempestivamente, encontrando-se em 

conformidade com os arts. 48 e 49 da Lei 9099/95, razão pela qual os 

recebo para análise. A despeito da parte contrária não ter sido intimada a 

apresentar suas contrarrazões, tal fato não lhe trará prejuízos, eis que o 

resultado lhe será favorável, como se verá adiante. No caso dos autos, 

verifico a inexistência do vício apontado. Isso porque, em que pese a 

relutância da parte Embargante em aceitar o teor do decisum, tal 

irresignação se mostra desprovida de fundamentos sólidos. Com uma 

breve passada de olhos na sentença objurgada constata-se que houve 

menção ao ato ilícito praticado, capaz de gerar o dano moral, sendo 

pacífico no âmbito de nossa jurisprudência que se trata de dano moral “in 

re ipsa”. Não obstante, infere-se que a própria embargada, antes mesmo 

do julgamento dos embargos de declaração por ela interpostos, 

conformou-se com a sentença, eis que depositou em juízo os valores a 

que foi condenada, o que faz cair por terra sua alegação de omissão. O 

que se percebe então, na verdade, é que a alegação de omissão busca 

tão somente rediscutir a matéria decidida com absoluta clareza, o que é 

vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, em decorrência da inexistência da omissão apontada, de 

molde que mantenho o decisum outrora proferido em seus exatos termos. 

Por sua vez, quanto ao pedido de levantamento de valores, requerido pela 

parte autora, este deverá ocorrer somente após o trânsito em julgado 

desta sentença de embargos. Assim, após certificado o trânsito em 

julgado, defiro a expedição de Alvará Judicial para levantamento dos 

valores depositados, em nome do patrono da parte autora (desde que 

possua poderes específicos em sua procuração), ou diretamente à 

Autora, observando-se, em todo caso, os termos do Provimento 

68/2018-CNJ. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se as partes, certificando-se nos autos. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-65.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000074-65.2017.8.11.0032. REQUERENTE: SIMONE MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte ré em face sentença que julgou 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de haver 

omissão quanto aos fundamentos da condenação em danos morais. Por 

sua vez, pende de análise pedido da parte autora para levantamento de 

valores depositados pela requerida. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que os 

aclaratórios foram protocolados tempestivamente, encontrando-se em 

conformidade com os arts. 48 e 49 da Lei 9099/95, razão pela qual os 

recebo para análise. A despeito da parte contrária não ter sido intimada a 

apresentar suas contrarrazões, tal fato não lhe trará prejuízos, eis que o 

resultado lhe será favorável, como se verá adiante. No caso dos autos, 

verifico a inexistência do vício apontado. Isso porque, em que pese a 

relutância da parte Embargante em aceitar o teor do decisum, tal 

irresignação se mostra desprovida de fundamentos sólidos. Com uma 

breve passada de olhos na sentença objurgada constata-se que houve 

menção ao ato ilícito praticado, capaz de gerar o dano moral, sendo 

pacífico no âmbito de nossa jurisprudência que se trata de dano moral “in 

re ipsa”. Não obstante, infere-se que a própria embargada, antes mesmo 

do julgamento dos embargos de declaração por ela interpostos, 

conformou-se com a sentença, eis que depositou em juízo os valores a 

que foi condenada, o que faz cair por terra sua alegação de omissão. O 

que se percebe então, na verdade, é que a alegação de omissão busca 

tão somente rediscutir a matéria decidida com absoluta clareza, o que é 

vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, em decorrência da inexistência da omissão apontada, de 

molde que mantenho o decisum outrora proferido em seus exatos termos. 

Por sua vez, quanto ao pedido de levantamento de valores, requerido pela 

parte autora, este deverá ocorrer somente após o trânsito em julgado 

desta sentença de embargos. Assim, após certificado o trânsito em 

julgado, defiro a expedição de Alvará Judicial para levantamento dos 

valores depositados, em nome do patrono da parte autora (desde que 

possua poderes específicos em sua procuração), ou diretamente à 

Autora, observando-se, em todo caso, os termos do Provimento 

68/2018-CNJ. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se as partes, certificando-se nos autos. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79826 Nr: 332-29.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES CAMPOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (NO VALOR DE 

R$584,00 QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88275 Nr: 1739-36.2018.811.0053

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 05, como emenda da inicial.

A Lei nº 13.043, de 2014, trouxe algumas inovações no procedimento de 

busca e apreensão de bens objeto de contrato de alienação fiduciária. 

Dentre as quais, permitiu o requerimento avulso a Juízo diverso daquele 

onde tramita a ação de busca e apreensão, desde que haja informações 

de que o veículo procurado esteja no foro.

Eis a redação do art. 3º, § 12 do Dec. 911/69:

 Art. 3º (...)

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo.

É o caso dos autos, pois o Requerente informa o curso de processo de 
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busca e apreensão no Juízo da Comarca de Curitiba/PR nº 

0021097-42.2017.8.16.0001, em na 4ª vara cível.

 Não obstante, o autor ainda instruiu a inicial com cópia da peça vestibular 

da ação onde demanda a busca e apreensão do bem abaixo descrito:

Cédula 297640/001 – Marca: VOLVO; Modelo: VM 270 6X2 EURO 5; Cor: 

PRETO; Ano de Fabricação/Modelo: 2012/2012; Chassi: 

93KP0R1C7CE135401; RENAVAM: 482468637; Placa: OCW8191.

Com as informações acima, entendo ser plausível o requerimento avulso 

de busca e apreensão.

 Sendo assim, nos moldes do art. 3º, § 12º do Dec. 911/69, DEFIRO A 

BUSCA E APREENSÃO do bem móvel descrito na exordial, cuja diligência 

deverá ser realizada no endereço apontado pelo Requerente (Avenida 

Santo Antônio, 287 – Município de Santo Antônio do Leverger - MT).

Ao ser efetivada a apreensão do bem, o mesmo deverá ser entregue nas 

mãos do “Claudio Pereira da Silva - CPF: 522.581.731-91, Tel.: 66 

99975-6202”, mediante termo nos autos.

 Concomitante, deverá ser expedido ofício ao Juízo da Comarca de 

Curitiba/PR, informando a apreensão do bem (art. 3º, § 13º do Dec. 

911/69).

Cumpra-se.

Ultimadas as providências acima, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78506 Nr: 1676-79.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ GALDINO DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro de Carvalho - 

OAB:7015-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Desta feita, sendo interesse da parte reformar a decisão prolatada, 

deverá ela lançar mão de recurso próprio e não de simples pedido de 

reconsideração. Neste sentido, é a jurisprudência do STJ: “PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Há um recurso 

próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é 

cabível, próprio ou adequado quando corresponde à previsão legal para a 

espécie de decisão impugnada (...)" (Humberto Theodoro Júnior, in Curso 

de Direito Processual Civil, ED. Forense, 25ª edição, 1998, pág. 559). 2. Em 

que pese a prática reiterada dos "pedidos de reconsideração", à ausência 

de previsão legal expressa, não há como apreciá-los como sucedâneo 

recursal, cabendo, como cabe, à parte, querendo impugnar a decisão, 

valer-se do recurso previsto em Lei. 3. Pedido de reconsideração não 

conhecido.” (Superior Tribunal de Justiça STJ; RCDEsp-AgRg-EREsp 

966.714; Proc. 2009/0233882-3; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido; Julg. 24/03/2010; DJE 06/04/2010) Diante do exposto, a 

despeito do consignado pela parte Autora no pedido de reconsideração, 

MANTENHO a decisão ref. 74, pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Aguarde-se o cumprimento do RPV e Precatório expedidos. Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88305 Nr: 1743-73.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO HAUSCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, constata-se que o presente a presente Ação 

Previdenciária foi recebida pelo 09ª Juizado Especial da Seção Judiciária 

de Cuiabá/MT, que declinou da competência em favor deste Juízo, 

conforme decisão datada de 17/04/2018.

Desse modo, ratifico todos os atos processuais praticados pelo 09ª 

Juizado Especial da Seção Judiciária de Cuiabá/MT, inclusive os 

decisórios.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80311 Nr: 582-62.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18331/O

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, bem assim, considerando a 

possibilidade de composição amigável exarada em estudo social de ref. 

32, designo audiência de conciliação para o dia 27/11/2018 às 10:45 

horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86103 Nr: 819-62.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R GUEDES ME - CASA DE CARNES SANTA 

TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Araújo Prado 

- OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformado a 

decisão de ref. 12 e deferido a liminar de reintegração da parte Autora na 

posse dos bens, CUMPRA-SE a referida decisão em seus exatos termos 

(ref. 35).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81054 Nr: 880-54.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LIMA PINHEIRO, SILVANIO 

ALVES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Wanderson Lima Pinheiro e Silvano Alves 

Rosa, apresentada por meio da Defensoria Pública e advogado dativo, 

ocasião em que alegaram ausência de justa causa da ação, bem como 

postularam pela absolvição sumária.

Não há como se falar em ausência de justa causa e absolvição sumária 

por ausência de dolo e provas, pois que tais matérias são atreladas ao 

mérito da demanda, sendo imprescindível a realização de provas.

Portanto, necessário se faz a realização da instrução probatória.

O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h30min.
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 INTIMEM-SE o Ministério Público, a Defensoria Pública, os réus e as 

testemunhas.

REVOGO a nomeação do defensor dativo (Ref: 10). Pelo labor prestado, 

fixo a quantia de 04 (quatro) URH’s. Expeça-se a respectiva certidão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81051 Nr: 877-02.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI TOFFOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONALDO FERREIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki 

- OAB:9744

 INDEFIRO o pedido de realização de prova pericial manejado pelo autor, 

pois que alega necessária tal prova para verificação da posse. Ora, 

trata-se de ação possessória, qual pode ser provada por outros meios 

que não a perícia. Não se vislumbra a imprescindibilidade de pericia na 

área, motivo pelo qual indefiro tal pedido.Desta forma, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 

14h00min.Às partes deverão apresentar o rol das suas testemunhas, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 357, § 3º e § 6º). As partes 

deverão comparecer com suas respectivas testemunhas, O não 

comparecimento das testemunhas na solenidade acarretará na presunção 

da desistência da sua oitiva.Considerando o retorno das atividades da 

Defensoria Pública nesta comarca, REVOGO a nomeação da defensora 

dativa, e, FIXO a quantia de 04 (quatro) URH’s pelo trabalho 

prestado.Intime-se o autor por DJE e a Defensoria Pública por remessa 

d o s  a u t o s . O s  r e q u e r i d o s  d e v e r ã o  s e r  i n t i m a d o s 

pessoalmente.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88336 Nr: 1756-72.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC FERNANDO BALIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão, pois que não 

comprovada a mora da parte requerida.

A notificação trazida aos autos não foi recebida pela parte requerida. 

Aliás, segundo se deflui dos autos, o endereço indicado para notificação 

foi insuficiente.

CITE-SE a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, 

consignando que sua inércia importará nos efeitos da revelia.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88309 Nr: 1746-28.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALVES QUEIRÓZ DA SILVA, BENEDITO 

LIBÂNIO DA SILVA, LAURA DAS DORES RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

BENEDITO ROMÃO DA SILVA, DELIO BENEDITO RIBEIRO, LUZIA DE 

ARRUDA BULHÕES, MARIA DAS GRAÇAS FONTOURA SILVA, MARIA 

DINIZE DA SILVA, MARIA DO CARMO DA SILVA, NILZA BENEDITA DE 

CAMPOS, SEBASTIÃO EVARISTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os Autores requerem o deferimento de assistência judiciária, deixando de 

mencionar os valores de seus proventos, dizendo, apenas, que não 

possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Outrossim, os Requerentes não juntaram qualquer documento capaz de 

comprovar a hipossuficiência em recolher as custas, desse modo, a 

simples declaração, não se mostra suficiente para concessão das 

benesses da gratuidade da justiça.

Além disso, os valores envolvidos no litigio em questão destoam da 

alegada ausência de recursos.

A excepcionalidade da assistência judiciária gratuita foi criada para as 

pessoas necessitadas, isto é, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família (NCPC, artigo 98).

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

os Requerentes, que não comprovaram suas hipossuficiências, evidente 

que se mostram capazes de recolherem as custas necessárias ao 

recebimento e processamento de sua pretensão.

No mais, cabiam-lhes demonstrar, contabilmente, as suas impossibilidades 

em pagar as despesas judiciárias exigidas.

Tendo em vista que os Requerentes somente alegaram, e não 

comprovaram suas insuficiências, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência 

judiciária.

INTIMEM-SE os Autores, na pessoa de seu advogado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88319 Nr: 1748-95.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE RECUPERAÇÃO PLENITUDE, 

THEREZA AMÉLIA MODESTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio Ferreira de Souza 

- OAB:11.150/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Casado Júnior - 

OAB:16.631/MT, Paulo José Lopes de Oliveira - OAB:21.515/MT

 Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88335 Nr: 1755-87.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo 

que esta não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.Isto porque, pouco importa a 

afirmação da parte na inicial de que não está em condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os 

benefícios da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que os requerentes demonstrem ser efetivamente 

desprovidos de recursos econômico-financeiros.Ademais, o Colendo STJ 

possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é 

relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça 

entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 
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declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

No que toca ao único documento apresentado (carteira de pescador), se 

infere-se que a mesma está vencida desde 2013, motivo pelo qual não é 

possível averiguar que o requerente exerce de fato, atualmente, a referida 

profissão.Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte 

autora.INTIME-SE o requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no 

prazo de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e 

taxas processuais, sob pena de extinção do feito. Fica desde já 

FACULTADO ao autor o direito de parcelamento em até 06 (seis) vezes 

das custas processuais (CPC, art. 98, § 6 c.c art. 468, §§ 6º e 7º da 

CNCG-MT).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88191 Nr: 1703-91.2018.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBENS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, VITOR CHAB DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Rubens Santana da Silva em face do Delegado de Policia desta comarca, 

ao argumento de ilegalidades na apreensão de um veículo de sua 

propriedade.

Aduz o impetrante que seu veículo fora apreendido pela autoridade policial 

para esclarecimentos e realizações de perícias, contudo, alega que após 

vistoria do DETRAN, o autoridade policial se nega a entregar o veículo.

Com lastro nestas premissas, postula a impetrante pela concessão de 

liminar para liberação do automóvel.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de tutela provisória, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Ainda, há de se afirmar que a vistoria do DETRAN não se confunde com 

perícias/exames a serem realizados pela Polícia Civil através da POLITEC.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória postulado.

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora à apresentação das devidas 

informações no prazo de 10 (dez) dias.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86783 Nr: 1112-32.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marques Silveira - 

OAB:120.410/SP, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO a presente ação movida 

por Banco J. Safra S/A em face de Júlio César Pinto do Nascimento, à luz 

do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86371 Nr: 951-22.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVONEI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNIÂO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Infere-se que o requerente ingressou com a presente ação em face do 

Estado de Mato Grosso da e União.

Desta feita, considerando que a União é litisconsorte passivo, fica 

carcterizada a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I).

Isto posto, INTIME-SE o autor para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, para que diga sobre a permanência da administração 

pública federal no polo passivo, o que acarretará no declínio de 

competência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88158 Nr: 1687-40.2018.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de Barão de 

Melgaço/MT, Sr. Joilson Gonçalves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões trazidas pelo impetrante, o pedido de 

reconsideração não reúne condições do almejado deferimento.

Deveras, o afastamento do servidor Público, que responde a processo 

administrativo disciplinar – PAD, coaduna-se como medida cautelar, hábil a 

resguardar os interesses da Administração Pública na apuração dos 

fatos.

“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - DIRETORA DE ESCOLA 

PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE INSTAURADO - 

AFASTAMENTO PREVENTIVO - POSSIBILIDADE - LC Nº 04/90, ART. 174 - 

AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA 

DENEGADA. A instauração de Sindicância ou de Processo Administrativo 

contra servidor público, diante de eventual irregularidade, constitui dever 

da autoridade (LC nº 04/90, art. 170). O afastamento preventivo do 

servidor público que responde a processo administrativo é medida 

cautelar autorizada pelo art. 174 da LC nº 04/90, e quer por não ofender a 

direito líquido e certo, ou quer por se tratar de ato discricionário, não está 

sujeita ao controle jurisdicional pela ação de segurança” (TJMT, TP, MS n.º 

23885/2002, Rel. João Ferreira Filho, j. 11.09.2003).

In casu, não obstante o impetrante esteja lotado em Órgão diverso daquele 

da Comissão Processante, seu afastamento, à critério dos julgadores, 

mostrou-se necessário, em entendimento plenamente discricionário, donde 

o Poder Judiciário não pode se imiscuir, pena de intromissão indevida de 

um Poder em outro.

INDEFIRO o pedido de reconsideração vindicado.

No mais, CUMPRA-SE decisão de Ref. 04, NOTIFICANDO-SE autoridade 

coatora às respectivas informações.
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Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70672 Nr: 1738-90.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baldomero Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PANIAGO VELASCO - 

OAB:17.135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos: (i) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Baldomero Gonçalves da Silva 

em face do Município de Santo Antônio de Leverger. Julgo extinto o 

presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerente às custas e despesas processuais, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 1482-84.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Johnny Lucas Taques de 

Miranda - OAB:16784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 2132-92.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MARIA DA SILVA, ROSENDO ALVES DA 

SILVA NETO, MEYRE APARECIDA FONSECA DE SOUZA, EVALDO 

CATARINO DA FONSECA, VALDEVIRA GOMES RODRIGUES, JANAINA 

PATRICIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Traga o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, documento comprobatório da 

data de ingresso da parte junto à administração pública municipal.

O único documento juntado nos autos não traz informações suficientes 

quanto a carreira, ingresso e concurso realizado pelos requerentes.

No silêncio do autor, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70645 Nr: 1720-69.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO BORGES DA SILVA, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA, ABNER PINHEIRO DA CRUZ, JANE IZES DE ARRUDA 

FERREIRA, EDVALDO DA SILVA NASCIMENTO, MAURINO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, MANOEL ESTEVÃO NASCIMENTO, CORNELIO CENTURIÃO, 

OSMAR RAMOS DA CRUZ, MARCO ANTONIO BATISTA RIBEIRO, JACI 

TAVARES DA SILVA, ENIL DA SILVA NASCIMENTO, IZES JANE DE 

ARRUDA, LUIZ JORGE DA COSTA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EDILMA DA 

SILVA NASCIMENTO, EDSON DA SILVA NASCIMENTO, SEBASTIANA 

RODRIGUES BENEVIDES COSTA, EDIVAN ROGERIO CANAL, VANEZA 

APARECIDA DOS SANTOS, MARILENE CORREA DA CRUZ, AUDÁLIO 

TAVARES, GILSON TAVARES, GILDO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO UMBERTO PAULI, CARLOS BARU 

DERQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010607-66.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA MIGUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010607-66.2015.8.11.0053. REQUERENTE: ADAILTON DA 

SILVA MIGUEL DOS SANTOS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. 

Como é cediço, a empresa requerida encontra-se em recuperação judicial. 

Destarte, deve o exequente almejar seu crédito, mediante os remédios 

processuais adequados, à luz da Lei n.º 11.101/2005. Nada mais há de 

ser feito nesta demanda. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010609-36.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ESTELA DO BOM DESPACHO MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010609-36.2015.8.11.0053. REQUERENTE: ESTELA DO BOM 

DESPACHO MARTINS ROSA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Como é 

cediço, a empresa requerida encontra-se em recuperação judicial. 

Destarte, deve o exequente almejar seu crédito, mediante os remédios 

processuais adequados, à luz da Lei n.º 11.101/2005. Nada mais há de 

ser feito nesta demanda. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-19.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ANTONIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA ZTM LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 
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INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente da data de audiência 

redesignada nos autos. Santo Antônio do Leverger, 16 de outubro de 

2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71167 Nr: 1729-05.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVALINO MARCELINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 

9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1729-05.2016.811.0039

CÓDIGO 71167

Vistos em Correição.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59808 Nr: 248-41.2015.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86287 Nr: 777-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83813 Nr: 4372-96.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI BIANCHINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:OAB/MT 8.969-B, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85534 Nr: 389-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MENCHE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77327 Nr: 997-87.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEA MOREIRA CALDERAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67146 Nr: 222-09.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GUIOTTI CHIALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA - DE CUJUS, 

ORMINDA BORGES DA SILVA, EDNA ESCOBAR DA SILVA, CLAUDIO 

ESCOBAR DA SILVA, ELZA ESCOBAR, CARLOS ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88242 Nr: 1754-47.2018.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SOCORRO ATANAZIO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57375 Nr: 1827-58.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR DONIZETE RONCOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486/MT

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor que proceda com o devido impulsionamente do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87917 Nr: 1588-15.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA DORNELLES DE LIMA - 

OAB:23569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor que proceda com o devido impulsionamente do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61692 Nr: 799-21.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MAZZETI DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19635 Nr: 2844-42.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍSSA MARTINEZ DA SILVA, ROSÂNGELA RUIZ 

MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MARTINS BONFÁ, NAOR 

MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARCOS 

ANTONIO SILVA DE LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Vistos em correição.

Defiro conforme requerido retro, após retorna-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88689 Nr: 1922-49.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PEREIRA DA CONCEIÇÃO PAZETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMILTON CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 1922-49.2018.811.0039

CÓDIGO 88689

Vistos em correição.

Oficie-se o DETRAN-MT, para que se manifeste acerca da regularização 

do automóvel Corolla XEI, de cor preta, Placa NPC 1934, Chassi 

9BRBB48E395068036, ano modelo 2009, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90363 Nr: 2852-67.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDENICE PEREIRA LIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº.2852-67.2018.811.0039.Código nº. 90363.Vistos em 

correição.Laudenice Pereira Lio Teixeira ajuizou o presente Ação 

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA de caráter 

ANTECEDENTE e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de BV 

Financeira S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.Alega a autora 

que firmou com o requerido contrato de financiamento de bem móvel, 

contudo tal avença, encontra-se eivada de nulidades e ilegalidades, 

referente ao percentual de juros remuneratórios, moratórios, pugnando ao 

final pela revisão contratual, restituição em dobro e inversão do ônus da 

prova. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 30/85. É a síntese do 

necessário.Fundamento e decido. Inicialmente, defiro os benefícios da 

justiça gratuita a parte autora, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 

5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário.Nessa toada:“Não existindo provas contundentes que venham a 

espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fésISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial. No 

mais, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 
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legal consignado às advertências legais. Intime-se.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 28 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85480 Nr: 356-65.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65207 Nr: 2001-33.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDS, JADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57766 Nr: 1981-76.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÍLIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65046 Nr: 1924-24.2015.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCP, JCP, VDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58237 Nr: 2164-47.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78763 Nr: 1655-14.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de 

referencia nº. 47:““(...)Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – Fátima 

Alves Pereira”.No mais, permanece inalterada a sentença 

vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de 

setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85480 Nr: 356-65.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25400 Nr: 1019-58.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA SILVESTRE PRAXEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20.246, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65207 Nr: 2001-33.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDS, JADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90372 Nr: 2854-37.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. T. PRONI - FRUTAS E VERDURAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O NUMERO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE R$130,00 (CENTO 

E TRINTA REAIS), CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57766 Nr: 1981-76.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÍLIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65046 Nr: 1924-24.2015.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCP, JCP, VDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25111 Nr: 730-28.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

Mantenho os autos conclusos para prolação da sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Victor 

Augusto da Cruz de Oliveira, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Daiane Rodrigues Gomes Coelho

Advogada

 Maria Auxiliadora Santos de Araújo

Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55060 Nr: 208-93.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88242 Nr: 1754-47.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SOCORRO ATANAZIO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67146 Nr: 222-09.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GUIOTTI CHIALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA - DE CUJUS, 

ORMINDA BORGES DA SILVA, EDNA ESCOBAR DA SILVA, CLAUDIO 

ESCOBAR DA SILVA, ELZA ESCOBAR, CARLOS ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87917 Nr: 1588-15.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA DORNELLES DE LIMA - 

OAB:23569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55699 Nr: 739-82.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12208-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. 385/386, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85534 Nr: 389-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MENCHE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86287 Nr: 777-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15811 Nr: 1529-13.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO BORGES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, 

LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353, NAJLA MILENA CASTRO 

DA SILVA - OAB:13630/MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. 154/156, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 242-49.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RIBEIRO DE SOUZA, VANIELY DA 

ROCHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57375 Nr: 1827-58.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR DONIZETE RONCOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83813 Nr: 4372-96.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI BIANCHINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:OAB/MT 8.969-B, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59808 Nr: 248-41.2015.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77327 Nr: 997-87.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEA MOREIRA CALDERAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88059 Nr: 1652-25.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 Termo Circunstanciado nº. 1652-25.2018.811.0039

 Código 88059

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos em Correição.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato 

RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO, nos termos do art. 310 caput, da Lei n° 

9.503/97- Código de Trânsito Brasileiro.

Defiro a concessão de 1RH referente aos honorários advocatício para a 

advogada nomeada, pelo fato de que no momento a Comarca de São José 

dos Quatro Marcos não tem Defensor Público.

Do mais, aguarde-se o cumprimento da aludida transação penal, após, 

certifique-se a escrivania se houve ou não o cumprimento integral da 

obrigação que foi imposta ao autor do fato e, na sequência, vista ao 

Ministério Público.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 016/2018/DF - TORNAR PÚBLICO as inscrições deferidas e 

CONVOCAR os candidatos abaixo descritos com inscrições deferidas, por 

serem considerados aptos, para participarem das provas escritas nos 

termos do Edital nº 014/2012/GSCP e Edital 013/2018/DF deste juízo, a se 

realizar na Escola Estadual André Antônio Maggi, localizada na Avenida, 

André Antônio Maggi, 1780, Centro, Sapezal, no dia 21 de outubro de 2018 

(domingo) com previsão de início às 09 horas e término às 12 horas. A 

prova tem duração de 03 (três) horas.

 * O Edital Nº 016/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105299 Nr: 4264-47.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106149 Nr: 4639-48.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO IGNACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:MT/14.878

 Intimação da parte Requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81574 Nr: 873-55.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALDO DE SOUZA, JUSTINA 

AZEVEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo via DJE Exequente da Resolução de mérito -> não acolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80784 Nr: 556-57.2015.811.0078

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, VANDERLEI 

MURILO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI DE 

SOUZA, FABIANA KROLING DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110694 Nr: 2460-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934

 Intimação da parte na pessoa de seu advogado(a) para a ciência de 

audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113914 Nr: 4409-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109131 Nr: 1457-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON DE JESUS SOUSA, KEITT PAUANA 

DOS SANTOS CAETANO, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, FERNANDA 

DE OLIVEIRA SILVA, GUILHERME GONÇALVES GONTIJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Fica o advogado do acusado Dr. Pedro Elísio de Paula Neto, devidamente 

intimado para presentar razões de recurso, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113260 Nr: 4019-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110013 Nr: 2081-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA, 

Filiação: Francisca da Silva Oliveira, brasileiro(a), Telefone (65) 

99610-1994. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Vistos em regime de exceção, tendo em vista a Semana 

da Justiça pela Paz em Casa. Verifico dos autos que foram deferidas 

medidas protetivas em favor da Requerente, contudo somente a vítima foi 

intimada, verifica-se ainda que o endereço do acusado não esta 

atualizado no sistema apolo. Diante disso, remetam os autos para o 

Ministério Público para manifestação, após conclusos. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de praxe. Às providências.
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Despacho: Vistos etc.Defiro o pedido ministerial de ref. 25.Considerando 

que o ofensor não foi localizado para citação e intimação, estando em 

local incerto e não sabido, CITE-SE por edital com prazo de 15 (quinze) 

dias.Findo tal prazo, na ausência de manifestação, nomeio a Defensoria 

Pública como Curadora Especial para defesa dos interesses do Requerido, 

devendo o feito ser remetido à Defensoria após o decurso do prazo do 

editalCumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUDIMILA SABRINA DA 

SILVA, digitei.

Sapezal, 11 de outubro de 2018

Rafael Mendes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114126 Nr: 4533-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL GONÇALVES DA SILVA, MAYCON 

DOUGLAS MELO DE CAMPOS, FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS, 

GUERIDY PATHERRAN BATISTA SIMAN, JOÃO PEDRO DA SILVA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18.406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - OAB:3659-A/MT

 Intimo os pacientes MAYCON DOUGLAS MELO DE CAMPOS, JOÃO 

PEDRO DA SILVA LEÃO E JOEL GONÇALVES DA SILVA na pessoa de de 

seu Advogado quanto a decisão da Terceira Câmara Criminal - TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105300 Nr: 4265-32.2017.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31205 Nr: 653-04.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Goes - 

OAB:20980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. José Roberto Goes, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44599 Nr: 677-29.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO FAQUINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742

 Processo n°: 677-29.2014.811.0108 (Código 44599)

Requerente: Agência Nacional de Telecomunicação - Anatel

Requerido: Elio Faquinello

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte requerida para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso o devedor não efetue o pagamento do débito, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50458 Nr: 1793-36.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA ROSA SAMPAIO, Gederson Batista do Carmo, 

Juarez Lemes de Souza, Jovina Maria Almeida, Isaías Jesus Carvalho, 

JOANIL DA SILVA OLIVEIRA, João Rocha da Costa, Jocisley de Souza 

Lunas, Juliano Alves de Almeida, Luciene Duarte da Cunha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados pelos 

requerentes, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, 
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NCPC), pronunciando a prescrição do direito de pleitearem diferenças 

salariais advindas de perdas inflacionárias do período de implantação da 

URV, após cinco anos passados da implantação de novo regime de 

cargos e salários em nível estatutário municipal.Condeno os autores ao 

pagamento das custas processuais e nos ônus da sucumbência 

processual, fixando honorários advocatícios em favor do réu em 5% do 

valor da causa, suspendendo a cobrança ante a concessão, ab initio, da 

gratuidade judiciária.P.R.I.C.Tapurah, 21 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41566 Nr: 415-16.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Comercio de Madeiras Ltda - ME, 

RAYFLAN DOUGLAS OLIVEIRA MARKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que restou negativa a tentativa de constrição de valores 

via BacenJud, impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65024 Nr: 2307-81.2018.811.0108

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 2307-81.2018.811.0108 (Código 65024)

Flagranteado: Leandro Mussi

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

VISTOS.

Analisando os autos, verifica-se que o suspeito Leandro Mussi informou o 

seu domicílio como sendo a Comarca de Lucas do Rio Verde, motivo pelo 

qual postulou pela autorização de cumprimento das medidas aplicadas no 

referido juízo (f.70).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou favoravelmente ao 

pedido (f.73).

Destarte, em atenção às medidas cautelares substitutivas da prisão 

aplicadas em face de Leandro Mussi, determino a expedição de carta 

precatória ao Juízo de Lucas do Rio Verde (MT), a fim de que promova o 

seu acompanhamento e fiscalização.

Remetam-se as cópias necessárias para instruir a missiva.

Sem prejuízo, dando seguimento ao feito, certifique-se quanto a 

instauração e encerramento do competente inquérito policial, bem como 

sobre a eventual propositura da ação penal.

Após, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26702 Nr: 1306-08.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS IASINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Denicolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Fábia Cristina Walter - OAB:MT 16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albuno Denicoló - 

OAB:13.516-B, Alexandre Azevedo Antunes - OAB:OAB/MT 8843, 

SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:18589

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se o executado efetuou 

o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, 

promovo a intimação da parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, ou indicar bens passíveis de penhora, além de apresentar a 

planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26082 Nr: 686-93.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rodrigues dos Santos, ROSINEIDE RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executiva Norte Express e Viagens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:OAB/MT 10455, RENATA SOUZA CARVALHO - 

OAB:7468

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do transito em julgado, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58153 Nr: 1246-25.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janderson Daniel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MILLER TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765-A, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT0004708A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT0013477A

 Impulsiono os autos para intimação da parte embargada, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em embargos a 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62643 Nr: 809-47.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA TEIXEIRA DA COSTA SANTOS, Wellington 

Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar as partes, por meio de sua procuradora, 

para no prazo de 15 dias comparecerem ao fórum para assinatura e 

retirada do termo de guarda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41665 Nr: 539-96.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. J. Bastian ME, Ana Terra Madeiras Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para manifestação quanto aos endereços encontrados nas 

buscas realizadas, para requerer o que entender de direito, devendo para 

tanto deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto acessar 
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o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento 

de diligência nos autos, ou custas processuais de envio de carta 

precatória se for o caso, para cumprimento do ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40301 Nr: 756-76.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa de Paiva Barra Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Dion da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54760 Nr: 2034-73.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. MILLER TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Daniel Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT0004708A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT0013477A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765-A, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 1815-26.2017.811.0108

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VICENTE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1815-26.2017.811.0108 (Código 59130)

Requerente: Vicente Ribeiro

Requerido: O Juízo

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.35), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.23) nos seus 

regulares efeitos.

Já oferecido as razões recursais, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 15 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65532 Nr: 2131-25.2006.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adriano Pereira Gomes, Ronaldo 

César de Oliveira, Evandro Moisés Demschinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Processo n°: 2131-25.2006.811.0108 (Código 65532)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Ronaldo Adriano Pereira Gomes e Outros

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Ronaldo Adriano Pereira Gomes, Ronaldo Cesar de Oliveira e Evandro 

Moisés Demschinski, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 

288, parágrafo único, artigo 157, §2º, I, II e /v, por ao menos 09 vezes, 

artigo 158, §§1º e 3º, todos na forma do artigo 69, c/c artigo 29, todos do 

Código Penal.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que foi 

apresentada a defesa prévia dos acusados, e, não restando configurada 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária disposta no art. 397 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução para o dia 28 

de novembro de 2018, às 13horas.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas comuns e interrogados os 

acusados.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, dos acusados e as Defesas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 15 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50424 Nr: 1780-37.2015.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Tiburtino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do trânsito em julgado, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65199 Nr: 2406-51.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

concedo a guarda provisória unilateral dos menores, a favor de sua 

genitora, ora autora, bem como fixo os alimentos provisórios no importe de 

42% do salário mínimo vigente, equivalente, hoje, a quantia de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), além de 50% das despesas extraordinárias 

(médicas, farmacêuticas, odontológicas e materiais escolares), valores 

estes que deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, mediante depósito 

na conta bancária de titularidade da genitora, indicada no item “f” da 

exordial (p. 08).Importante salientar que, a concessão provisória da 

guarda não afasta a possibilidade desta ser revogada a qualquer tempo, 

conforme preconiza o artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

havendo no decorrer deste processo a identificação de elementos 

desabonadores da perduração dessa medida.Ressalto ainda, que tal valor 

fixado, poderá ao longo das diligências implementadas na instrução 
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processual, ser posteriormente apurado com o aprofundamento dos 

dados relativos ao binômio necessidade-possibilidade.Expeça-se o 

competente Termo de Guarda Provisória, intimando-se a parte requerente 

para comparecer junto à Escrivania deste Juízo para assinatura do termo, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se o requerido, pessoalmente, da 

presente decisão.Desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 07 de novembro de 2018, às 14h00min. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65114 Nr: 2356-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. J. Bastian ME, AILTON ORLANDO SERRA, 

JOSE LIMA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Citem-se o (a) (s) executado (a) (s), nos termos dispostos no artigo 8°, da 

Lei 6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei.

 A citação deverá ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, 

inciso I, da Lei 6.830/80.

 Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da 

execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a intimação do 

devedor e de seu cônjuge, se casado for.

Garantido o Juízo, o (a) (s) executado (a) (s) poderá no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação da penhora, oferecer 

embargos à execução, nos termos do disposto no artigo 16, da Lei 

6.830/80.

Concedo os benefícios do art. 212, parágrafo 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, para o caso de pronto pagamento, com os acréscimos das 

custas.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62551 Nr: 758-36.2018.811.0108

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Luiz Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, e em consonância com parecer Ministerial (p. 26), JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, e determino que seja restaurado o assento 

de nascimento de Sergio Luiz Rosa dos Santos, registrado sob o n.º 8550, 

fls. 48, Livro A-25, do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de 

Palmas/PR, nos termos do art. 487, inciso I, alínea “a” do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, expeça-se o respectivo mandado ao 

Cartório de Registro Civil da cidade de Palmas/PR (p. 14), para que se faça 

a restauração, devendo a referida Serventia encaminhar a este Juízo 

cópia da Certidão de Nascimento devidamente restaurada.Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.Sem custas em razão da 

gratuidade e justiça (p. 25).P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27346 Nr: 368-76.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS PULIDO GUADANHIN 

- OAB:MT 11.006-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C INDENIZAÇÃO, tendo as partes 

acima identificadas.

À p. 72 a autora formulou pedido de desistência, requerendo a extinção do 

feito sem resolução do mérito.

Instado a se manifestar acerca do pedido de desistência, vez que foi 

devidamente citado nos autos (p. 72/75), o advogado dativo nomeado pelo 

Juízo (p. 44), concordou com o pedido de desistência (pp. 84/85).

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, via de 

consequência JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

 Tendo em vista que foi nomeado o advogado dativo nos autos Dr. Vinicius 

Pulino Guadanhin, não sendo estipulado na época da nomeação o valor 

dos honorários advocatícios, assim, segundo a Tabela de Honorários 

Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB/MT), conforme provimento nº. 09/2007-CGJ, Tabela XI, item 37.1, 

arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, o valor equivalente 

a 2 URH.

 Proceda a Sr.ª Gestora a expedição de certidão em favor do Advogado 

Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61814 Nr: 308-93.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 30), 

HOMOLOGO o acordo manejado por BEATRIZ INACIO DA PAIXÃO e 

FERNANDO CARLOS para que surta seus jurídicos e legais efeitos, quanto 

ao reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, visitas e 

fixação da pensão alimentícia em favor da filha menor, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, alínea “b” do CPC, fazendo-o por 

sentença. Transitada em julgado, expeça-se o termo de guarda, após, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Sem custas em razão da 

gratuidade de justiça.Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64742 Nr: 2108-59.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

concedo a guarda provisória unilateral do infante, a favor de sua genitora, 

ora autora, bem como fixo os alimentos provisórios no importe de 30% do 

salário mínimo vigente, equivalente, hoje, a quantia de R$ 286,00 (duzentos 

e oitenta e seis reais), além de 50% das despesas extraordinárias 

(médicas, farmacêuticas, odontológicas e materiais escolares), valores 

estes que deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, mediante depósito 

na conta bancária de titularidade da genitora, indicada no item “f” da 
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exordial (p. 08).Importante salientar que, a concessão provisória da 

guarda não afasta a possibilidade desta ser revogada a qualquer tempo, 

conforme preconiza o artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

havendo no decorrer deste processo a identificação de elementos 

desabonadores da perduração dessa medida.Ressalto ainda, que tal valor 

fixado, poderá ao longo das diligências implementadas na instrução 

processual, ser posteriormente apurado com o aprofundamento dos 

dados relativos ao binômio necessidade-possibilidade.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 50609 Nr: 1857-46.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, DCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Indefiro, por ora, os pedidos retro (p. 27), pois, como sabido, esta é uma 

medida excepcional, que somente pode ser deferida se comprovado o 

insucesso das diligências adotadas no sentido de localizar o citando, o 

que não foi demonstrado nos autos.

 Ciência a exequente das informações cadastrais requisitadas pelo 

INFOJUD e SIEL.

Ressalto ainda, que a diligência realizada pelo Sistema INFOJUD, restou 

infrutífera, visto que fora obtido o mesmo endereço daquele já disposto 

nos autos (extrato em anexo).

Dessa forma, cite-se o executado no endereço obtido pelo SIEL.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 57708 Nr: 1007-21.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renate Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Hoffmann, Elisa do Nascimento Tavares 

Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Verifica-se que houve a ausência dos requeridos na audiência designada 

(p. 40), vez que não houve tempo hábil para cumprimento da missiva (p. 

44).

Em petitório de p. 41 a parte autora informou novo endereço dos 

requeridos para citação, assim tendo em vista que o endereço é diferente 

daquele anteriormente informado na exordial, oficie-se ao Juízo da 

Comarca de Sinop, para que proceda a devolução da missiva (p. 37).

Sem prejuízo, redesigno nova audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada no dia 31 de outubro de 2018, às 16h00min.

Citem-se os requeridos no endereço indicado á p. 41, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato 

designado, bem como intime-se a parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64589 Nr: 2007-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Jose Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 57075 Nr: 658-18.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, etc.

Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, tendo as 

partes acima identificadas.

Conforme Termo de Audiência de Conciliação (p. 21), as partes 

entabularam acordo, quanto à decretação do divórcio e manifesta vontade 

da cônjuge varoa a voltar a usar seu nome de solteira, requerendo a 

homologação e consequente extinção do feito.

A Defensoria Pública atuante como representante da assistida, ora, 

requerente se manifestou de forma favorável a homologação do acordo 

(p. 23/verso).

Assim, verificando que este fora assinado pessoalmente pelas partes, 

homologação de rigor se impõe.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Analisando o teor da emenda constitucional 66/2010, verifica-se 

desnecessária a comprovação de lapso temporal para decretação de 

divórcio dos cônjuges.

Assim, nos termos do que dispõe o art. 1.580, § 2º, do Código Civil, e art. 

226, § 6º, da CF, considerando satisfeitas as exigências da legislação em 

vigor na data da propositura da ação, a procedência do pedido de rigor se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO os termos do acordo entabulado entre as 

partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, via de consequência 

decreto o divórcio do casal, e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada esta em julgado expeça-se o competente mandado averbatório 

ao Cartório de Registro Civil, onde fora celebrado o assento de casamento 

(p. 11), ressaltando que a cônjuge varoa voltará a usar seu nome de 

solteira, qual seja: ROSINEIDE MOREIRA, após, arquivem-se os autos.

 Sem custas, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida (p. 14).

Ciência a Defensoria Pública.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62799 Nr: 893-48.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DOS SANTOS BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA aviada por 

LUCIANA DOS SANTOS BARBOSA LIMA contra MUNICÍPIO DE TAPURAH, 

objetivando liminarmente cirurgia plástica reparadora com 

acompanhamento de médico cardiologista em razão ao dano estético 

sofrido. Com a inicial vieram os documentos de pp. 12/127.Em petitório de 

p. 128 a autora constituiu advogado nos autos, e apresentou demais 

documentos (p. 129/130).Às pp. 131/132, houve a emenda da inicial 

retificando o item “d” da exordial, informando o correspondente a 500 

(quinhentos) salários mínimos, e inserção do item “f” com aplicação de 

juros e correção monetária no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta 

reais), desde a data do evento da cirurgia e a satisfação da demanda. 

Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Passo a decidir.Inicialmente, 

recebo a emenda à inicial, proceda à retificação na capa dos autos, 

fazendo constar os nomes dos advogados e o novo valor dado à 

causa.Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. In casu, não vislumbro o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que não consta dos autos a 

demonstração prefacial da urgência da medida tendo em vista suposto 

risco à paciente no aguardo do transcurso processual, ou mesmo que 

eventual cirurgia reparadora não possa aguardar ou que venha a trazer 

prejuízo concreto à paciente se realizada a final, após o contraditório, 

enfim, ausente demonstração da urgência suficiente a fundamentar o 

pleito. Até mesmo a probabilidade do direito merece ser sopesada diante 

do contraditório logo estabelecido. Dessa forma, pelas razões acima 

expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela pretendida.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65180 Nr: 2393-52.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA DA SILVA GASPAR, Sídnei Luiz 

Zuconelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 13281 Nr: 425-75.2004.811.0108

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO E SETTE LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 VISTO.

Certifique-se a Sr.ª Gestora a tempestividade dos Embargos de 

Declaração ofertados.

 Em seguida, manifeste-se a embargada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, com a apresentação da resposta ou decorrido o prazo in albis, 

voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64653 Nr: 2043-64.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA WESTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADARIO SILVA BORGES FILHO - 

OAB:8104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E 

DANOS E BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE aviada por COMÉRCIO E 

EXTRAÇÃO DE AREIA WESTER EIRELI - EPP em face de SOLISMAR ELOI 

BERLATTO e ROZEANI BEDINI FOLLE BERLATTO, objetivando, 

liminarmente, a busca e apreensão de um Trator Carregadeira de Rodas, 

Marca SEM, Modelo 616B, Ano 2011, Série 1017, Chassi n.º 

Y1110022YH1111003, face ao inadimplemento dos requeridos.Diante de 

todo o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida.Sem prejuízo, desde já, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 07 de novembro de 2018, às 13h30min.Citem-se os 

requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecerem ao ato designado, bem como intime-se a parte 

autora.A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

CPC).As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Não havendo conciliação os 

réus poderão oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, 

CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22681 Nr: 544-60.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO RODRIGO BREITENBACH, SILVIA 

INES BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE NERI DANTE - 

OAB:156783/SP, KAREN DA SILVA REGES - OAB:185.010 - SP, 
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WALDEMAR DECCACHE - OAB:OAB/SP 140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o alvará de levantamento foi cancelado po 

inconsistência dos dados, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora, por seu procurador para manifestação, conforme extrato anexo.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 816-21.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 816-21.2012.811.0085 (Código 50889)

Vistos.

Tendo em vista que a certidão de fl. 24, informando o falecimento da 

executada Ercilia Rodrigues da Silva, inviável a análise do pleito de fls. 28.

Assim, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que seja 

providenciada a substituição processual do espólio ou dos sucessores da 

parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do Estatuto Adjetivo 

Civil.

INTIME-SE a parte exequente para que promova a intimação do espólio 

(caso em que deverá indicar o respectivo inventariante), sucessor ou 

herdeiro do requerido, a fim de que se habilite no processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52928 Nr: 153-04.2014.811.0085

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP-MT, BENEDITO AUGUSTO 

DALTRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 153-04.2014.811.0085 (Código 52928)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de interpelação ajuizada por Federação Sindical dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, em desfavor do Município 

de Terra Nova do Norte, ambos qualificados nos autos.

À fl. 62, o requerente requereu a desistência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 A parte autora perseguia a notificação judicial do requerido pelos fatos 

descritos na inicial, todavia, pugnou pela desistência do feito.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC.

Eventuais custas pela parte autora.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53988 Nr: 926-49.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Processo nº: 926-49.2014.811.0085 (Código 53988)

Vistos.

Antes de analisar o pleito de penhora online (f. 90/91), determino a 

intimação do exequente para apresentar o valor atualizado da dívida.

Após, conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58123 Nr: 427-94.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184/O, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:238382

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA e REQUERIDA, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos acerca dos documentos juntados ás fls. 71-73 

(proposta de honorários periciais), bem como, se assim o quiserem, 

apresentarem quesitos e nomear assistente técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59900 Nr: 1322-55.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1322-55.2016.811.0085 (Código 59900)

Vistos.

Cuida-se de “Execução de Título Judicial” movida por Aline Alencar de 

Oliveira contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada não impugnou o cálculo 

apresentado pela parte autora [fl. 32].

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 33.463,32 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e 

três reais e trinta e dois centavos – fl. 06).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 722 de 734



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52344 Nr: 1018-61.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SERAFIM STURMER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Processo nº 1018-61.2013.811.0085 (Código 52344)

Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte exequente de fl. 93.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Sem prejuízo, havendo novo pedido de penhora online (f.90/91), deverá a 

parte exequente apresentar o valor atualizado do débito.

Cumpra-se.

 Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60590 Nr: 217-09.2017.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 217-09.2017.811.0085 (Código 60590)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “ação revisional de alimentos”, movida por Augusto Manoel 

Bernardo Costa Magalhães, representado pela genitora JULIANA 

BERNARDO KLAUSS, em desfavor de Carlos Ambrosio Costa Magalhães.

Em audiência de conciliação, o requerente pugnou pela extinção do 

processo, em razão de existir um acordo e este já ter sido homologado, 

conforme demonstrado às fls. 44/45.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 A parte autora perseguia a majoração da pensão alimentícia, todavia, por 

ter realizado acordo extrajudicial com a requerida e este já ter sido 

homologado, pugnou pela extinção do feito.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade, em razão do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

 P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51437 Nr: 119-63.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS, PASCOAL 

ALBERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037, VALTER VICENTE LEON - OAB:4.146-A/MT

 Certifico e dou fé que passo a intimar a parte requerida acerca do ofício 

juntado às fls. 165 dos autos, o qual informa a designação de audiência 

para o dia 25.10.2018 às 14h30min para oitiva da testemunha Mario Marcio 

da Costa Proença nos autos da carta precatória nº 

2948-60.2018.81.01011 (cód. 77916) na Comarca de Matupá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61160 Nr: 518-53.2017.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 518-53.2017.811.0085 (Código 61160)

Vistos.

Considerado a manifestação do Parquet à f. 40 e, tendo em vista que a 

parte requerida, devidamente citada, deixou transcorrer o prazo para 

apresentação de contestação (f. 38), DECRETO a sua revelia, nos termos 

do artigo 344, caput, do CPC, deixando, porém, de aplicar-lhe o efeito 

material do instituto (presunção de veracidade dos fatos elencados na 

inicial), uma vez que o litígio versa sobre direito indisponível (art. 345, II, 

CPC).

Outrossim, DETERMINO que a equipe multidisciplinar deste juízo realize 

estudo psicossocial na residência das partes, apresentando relatório no 

prazo de 15 (dias).

Por fim, considerando que o Ministério Público pugnou pela designação de 

audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal das partes, 

determino a intimação destes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Havendo interesse na produção de prova em audiência, desde já, deverá 

ser apresentado rol de testemunhas, sob pena de preclusão (art. 357, 

§4º, CPC).

Após, retornem os autos conclusos para a designação de audiência de 

conciliação, instrução ou julgamento.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55534 Nr: 476-72.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE JOSE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 476-72.2015.811.0085 (Código 55534)

Requerente: Onofre José Nogueira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Solvida a questão referente ao débito, conforme decisão de fl. 69, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036017/10/2018 Página 723 de 734



do Conselho Nacional de Justiça.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte exequente, 

pessoalmente, para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57965 Nr: 356-92.2016.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, FRANCISCO 

ENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE FATIMA CANABARRO 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 356-92.2016.811.0085 (Código 57965)

Requerente: Município de Nova Guarita/MT

Requerido: Terezinha de Fátima Canabarro Francisco

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59761 Nr: 1249-83.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, INDEFIRO a petição inicial por falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, 

do mesmo Diploma Legal.Sem custas processuais.Transitada em julgado, 

arquive-se com as formalidades de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 1315-34.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1315-34.2014.811.0085 (Código 54701)

Vistos.

Em que pese o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito 

encartado à f. 104, afiguro ser descabida a pretensão nesta fase 

processual. Contudo, cabível a renúncia ao recurso de apelação 

interposto.

Assim, ante a expressa manifestação da parte autora quanto ao 

desinteresse na continuidade do feito, HOMOLOGO a desistência recursal 

tácita, nos termos do art. 998, do CPC e, via de consequência, deixo de 

remeter os autos ao egrégio Tribunal de Justiça.

Não havendo outros requerimentos, ao ARQUIVO.

Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56693 Nr: 1097-69.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI OSVALDO STREG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Processo nº 1097-69.2015.811.0085 (Código 56693)

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença voluntário promovido por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A parte devedora informou à f. 34/36 o cumprimento da obrigação imposta 

na sentença.

À f. 39 o advogado da parte autora requereu o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários de sucumbência.

Manifestação da parte devedora à f. 43, informando que a execução dos 

honorários sucumbenciais não prospera, uma vez que os valores já foram 

pagos, juntando planilha de débito para corroborar sua alegação.

Alvará de levantamento de valores à f. 46.

Instado a se manifestar quanto a petição de f. 43, o causídico quedou-se 

inerte.

 É o relato do necessário.

Decido.

De início, verifico que razão assiste ao devedor, posto que este promoveu 

o cumprimento voluntário da sentença à f. 34/36, efetivando o pagamento 

da obrigação imposta a título de danos morais, bem como os honorários de 

sucumbência.

Dessa forma, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do cumprimento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 34/36 e 46, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Intime-se o requerido para proceder com o pagamento das custas 

processuais (f.33).

Considerando o alvará de f. 46, CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Após, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59553 Nr: 1140-69.2016.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK ANTONIO VANNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Processo nº 1140-69.2016.811.0085 (Código 59553)

Requerente: Patrick Antonio Vanni

Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S/A

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53197 Nr: 363-55.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO KUCZYNSKI CHROSTOWAKI, FILOMENA 

STOBIENIA CHROSTOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGADIR FERNANDES, ARLINDO FRANCISCO 

DE SOUSA, NELO AUGUSTO JACINTO, GENÉSIO ANTONIO DOS SANTOS, 

HÉLIO EUGENIO HAUSCHILD, GABRIEL CIRIO HAUSCHILD, VALTER 

VICENTE LEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESLAU STOBIENIA 

CHROSTOWSKI - OAB:MT- 3.317B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Processo nº: 63-55.2014.811.0085 (Código 53197)

Requerente: Sebastião Kuczynski Chrostowaski e Filomena Stobienia 

Chrostowski

Requeridos: Agadir Fernandes e outros

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 106, DETERMINO a intimação da parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

 Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58349 Nr: 553-47.2016.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABR, EBR, KRBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR, MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER - OAB:OAB/MT 3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Processo nº 553-47.2016.811.0085 (Código 58349)

Inventariante: Adriana Bazoni Rodrigues

Requerente: Elizangela Bazoni Rodrigues e Kathia Regina Bazoni 

Rodrigues

Inventariado: Altair Azevedo Rodrigues

Requerido: Marines Margarete dos Santos

Vistos.

Compulsando os autos denota-se a provável composição amigável da lide, 

ao passo que a tentativa de conciliação entre as partes, além de fomentar 

a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da 

lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda 

seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Sendo assim, DETERMINO a designação de audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora deste juízo.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se as partes conforme as advertências de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58399 Nr: 594-14.2016.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT- 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder 

Judiciário, ao menos neste momento processual, não podem ser deferidas, 

devendo a parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que 

empenhou esforços para a localização do endereço da parte 

requerida.Feita tais considerações, INDEFIRO os requerimentos de 

consulta de endereço aportado à fl. 66.No mais, intime-se a parte 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Terra 

Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60833 Nr: 350-51.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDAIR JOSÉ BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 350-51.2017.811.0085 (Código 60833)

Requerente: Banco Bradesco S/A

 Requerido: Oldair José Brun

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de OLDAIR JOSÉ BRUN, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 80/81, as partes informaram a composição extrajudicial entre elas 

realizada, pugnando, assim, pela homologação do acordo e extinção do 

processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo 
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e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 80/81, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, conforme o pactuado.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61173 Nr: 528-97.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 528-97.2017.811.0085 (Código 61173)

Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida, devidamente citada, deixou 

transcorrer o prazo para apresentação de contestação (f. 21), DECRETO 

a sua revelia, nos termos do artigo 344, caput, do CPC, deixando, porém, 

de aplicar-lhe o efeito material do instituto (presunção de veracidade dos 

fatos elencados na inicial), uma vez que o litígio versa sobre direito 

indisponível (art. 345, II, CPC).

Outrossim, considerando que o Parquet, á f. 23, pugnou pela designação 

de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal das partes, 

determino a intimação destes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Havendo interesse na produção de prova em audiência, desde já, deverá 

ser apresentado rol de testemunhas, sob pena de preclusão (art. 357, 

§4º, CPC).

Após, retornem os autos conclusos para a designação de audiência de 

instrução ou julgamento.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36872 Nr: 883-88.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DONIZETE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2009/259 – (Código 36872)

Exequente: Aparecida Donizete de Jesus

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Aparecida Donizete de 

Jesus contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 107.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou embargos à 

execução de fls. 108/117, sendo esta julgada, conforme decisão de fl. 

121.

Às fls. 125/126, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram à fls. 128/129, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 130/131, foram expedidos os alvarás em favor da parte autora e 

seu advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 43/44, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Considerando a certidão de fl. 133-v, informando que não foi possível a 

intimação pessoal da parte autora, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 dias.

Transitada em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55490 Nr: 456-81.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº: 456-81.2015.811.0085 (Código 55490)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de “Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente” promovida por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT, em 

desfavor de Edineia do Nascimento Teixeira, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 30.

No decorrer do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado, pugnando pela extinção da execução, nos termos do art. 924, 

inciso II, do CPC (f. 58).

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Posto isto, considerando o pagamento do débito executado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, do 

Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras realizadas.

 Eventuais custas, pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51748 Nr: 438-31.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA GARGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(AMERICANAS.COM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS IDESES - OAB:98.749 

OAB/RJ

 Processo nº 438-31.2013.811.0085 (Código 51748)

Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora (fls. 141).

Procedam-se aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos, atentando-se para as determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 1276-03.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANSCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT9172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT Nº12009

 Processo nº 1276-03.2015.811.0085 (Código 57002)

Requerente: Max Alei Goulart

Requerido: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos.

Considerando os alvarás de levantamento à fl. 40 e fl. 66, INTIMEM-SE as 

partes para requererem o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de quitação integral do débito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14686 Nr: 194-54.2003.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIR CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, eis que suspendo a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei.P.R.I.C.Transitada em julgado a sentença, 

ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.Terra Nova do Norte, 03 

de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 862-15.2009.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG, NELCI MARISA 

SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA SONTAG CORREA 

DA COSTA - OAB:OAB/MT-10.647

 Processo nº 862-15.2009.811.0085 (Código 36850)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários LTDA, em face de Osmar Albino Sontag e Nelci Marisa 

Sontag.

As partes noticiaram a realização de composição amigável às fls. 259/562, 

sendo esta homologada à f.263.

Às fls.269 a parte autora informou o cumprimento integral do acordo 

entabulado, razão pela qual pugnou pela extinção do feito.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do cumprimento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 269, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33377 Nr: 876-04.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LANG, ANA MARIA LANG, ALENCAR 

SILVEIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, ORLANDIR DA ROLD - OAB:OAB/MT Nº7184-B

 Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 

217/219, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, desconstituindo 

eventuais penhoras realizadas nos autos.Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores penhorados às fls. 86/87, nos moldes do item 

“c” do acordo.Havendo algum gravame registrado junto aos Cartórios de 

Registros de Imóveis, em decorrência desta ação, deverá a parte 

interessada providenciar a baixa, arcando com os custos decorrentes da 

baixa.Eventuais custas pela parte executada, também conforme acordado 

nos autos.Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54673 Nr: 1297-13.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para INTIMAR a parte AUTORA 

para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a este juízo DADOS 

BANCÁRIOS (da parte autora ou do advogado, caso este último tenha 

poderes para receber) a fim de proceder a expedição de alvará eletrônico 

para levantamento de valores relativos ás RPVS expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52352 Nr: 1026-38.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - 

OAB:15.255/MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14.725 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data intimo o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito nos termos da sentença de fl 152.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61408 Nr: 674-41.2017.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AP, APDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 674-41.2017.811.0085 (Código 61408)

Requerente: Aline Petry

Requerido: Fabio Ferreira de Oliveira

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 25, suspendendo o feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente 

para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50832 Nr: 756-48.2012.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STREG CONFECÇÕES LTDA, SCHEILA 

ROSANE STREG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca 

da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 150 (citação negativa dos 

requeridos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 980-44.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para manifestar-se acerca da contestação juntada aos autos 

á(s) fls. 42-46, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60971 Nr: 416-31.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SOARES PEREIRA JÚNIOR, AMELIA DIAS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data intimo a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se acerca da cota ministerial de fls. 

24/25, (requerendo extinção do feito).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52711 Nr: 1344-21.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº 3056

 Processo nº 1344-21.2013.811.0085 (Código 52711)

Vistos.

Defiro o requerimento da parte autora (fls. 145/148).

Procedam-se aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos, atentando-se para as determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

INTIME-SE a parte requerida para manifestação no tocante ao valor 

remanescente, conforme petição de fls. 145/148.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55866 Nr: 670-72.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA GONÇALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 670-72.2015.811.0085 – (Código 55866)

Exequente: Iracema Gonçalves de Barros

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Iracema Gonçalves de 

Barros contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 24.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou embargos à 

execução de fls. 25/30, sendo esta julgada, conforme decisão de fls. 

33/35-v.

Às fls. 38/39, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram à fls. 40/41, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 43/44, foram expedidos os alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 43/44, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Considerando a certidão de fl. 47-v, informando que não foi possível a 

intimação pessoal da parte autora, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 dias.

Transitada em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52235 Nr: 920-76.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 920-76.2013.811.0085 (Código 52235)

Requerente: Paulo Roberto Ribeiro dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou impugnação à 

execução que lhe move Paulo Roberto Ribeiro dos Santos, alegando, em 

síntese, excesso de execução na importância de R$ 18.248,27 (fls. 

138/145).

Manifestação da parte impugnada às fls. 147/148-v.

À fl. 149 foi determinada remessa dos autos a contadora judicial, para 

realização do cálculo nos termos da sentença prolatada.

Cálculo acostado às fls. 150/150-v.

As partes devidamente intimadas manifestaram-se pela ciência, conforme 

fls. 152/154-v.

Após, os autos vieram conclusos para análise.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando que as partes concordaram com o cálculo apresentado pela 

contadoria do juízo, HOMOLOGO-O.

Assim, solvida a questão referente ao cálculo do débito, requisite-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte exequente, 

pessoalmente, para dar ciência do valor levantado pelo causídico e para 

que, querendo, pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56463 Nr: 971-19.2015.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTINA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:OAB/MT Nº17.939, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 

6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 971-19.2015.811.0085 (Código 56463)

Requerente: Giselle Cristina da Rosa

Requerido: Francisco da Silva

Vistos.

Considerando que não se esgotou todos os meios de tentativa de 

intimação da parte executada, tampouco se encontra em local incerto e 

não sabido, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls. 54/55.

Assim, DETERMINO a intimação da exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis, promova o regular prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Transcorrendo o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61236 Nr: 574-86.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 574-86.2017.811.0085 (Código 61236)

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por Julia Tereza Pereira Leite 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada não impugnou o cálculo 

apresentado pela parte autora [fls. 26/27].

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 19.833,27 (dezenove mil, oitocentos e trinta e três reais 

e vinte e sete centavos – fl. 24).
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DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37489 Nr: 1455-44.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZETE ROSA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor do 

documento anexo (extrato neagtivo da conta vinculada aos autos emitida 

do Siscondj), bem como do documento de fl. 86, o qual informa o resgate e 

a devolução dos valores depositados para União em cumprimento a Lei nº 

13.463/2017, para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62531 Nr: 1370-77.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº: 1370-77.2017.811.0085 (Código 62531)

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado JOÃO PAULO DE SOUZA a prática, em tese, do delito capitulado 

no artigo 155, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fls. 30/30-v.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 37/38.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Após detida análise dos autos, verifico estarem presentes o fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, 

máxime pelos depoimentos prestados na fase policial.

 Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 06/02/2019, às 

14h50min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55328 Nr: 362-36.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCY IVETE KONRATH BIGUELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 362-36.2015.811.0085 (Código 55328)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença movido por MERCY IVETE KONRATH 

BIGUELINI contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 88.

Instada a manifestar-se, a parte executada quedou-se inerte.

Às fls. 90/91, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 92/93, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 99/100, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

Intimação da parte autora em relação ao levantamento dos alvarás à f. 

104.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Posto isto, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65659 Nr: 1276-22.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSM, HDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.

3- Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, 

considerando ainda que a parte autora que o réu aufere cerca de R$ 

1.500,00, no trabalho como açougueiro, fixo alimentos provisórios em 50% 

do salário mínimo vigente no país, além de 50% das despesas extras com 

o(s) filho(s), devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, 

a serem depositados na conta bancária indicada pela parte autora ou 

entregues diretamente, mediante recibo.

4- Defiro o pedido de expedição de ofício ao empregador do requerido, 

para que seja descontado os alimentos em folha de pagamento, da forma 

como requerido às fls. 12.

5- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

6- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65658 Nr: 1274-52.2018.811.0077
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milva Vasques, Rubens Vasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clademir Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rege Ever Carvalho Vasques - 

OAB:10256/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Provimento n.º 09/2017-CGJ, que orienta os 

magistrados a observar quanto a existência dos documentos mínimos que 

instruam ações reivindicatórias, possessórias e de usucapião, dê-se vista 

à parte autora para que emende a inicial no prazo de 30 dias, devendo 

instruí-la com os documentos constantes do art. 1º do Provimento acima 

aludido, a saber:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato 

Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe 

substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato 

.dwg ou .dxf), poligonal impa (em formato .dwg ou .dxf e. kml ou .kmz), 

memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ods);

f) ART/CREA.

Os documentos deverão ser apresentados em quatro vias, sendo uma 

para instruir a ação (processo físico) e as demais para remessa às 

procuradorias públicas.

Ressalto que a não apresentação dos documentos no prazo assinalado 

acarretará a extinção da ação sem resolução de mérito, com indeferimento 

da petição inicial.

Não obstante, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos 

acostados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos legais 

para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, motivo pelo qual DEFIRO a tutela de urgência 

suplicada e determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca para que registre à margem da Matrícula nº 3484, 

menção quanto a tramitação da presente ação de usucapião, nos termos 

do art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58197 Nr: 358-86.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filho da Silva Cesarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Considerando que o Ministério Público insiste na inquirição da testemunha 

Neury Rogério Dias Fernandes, policial militar, e diante das informações de 

que a referida testemunha se encontra de licença prêmio, designo 

audiência de continuação para o dia 27 de novembro de 2017, às 

13h00min.

Saem as partes e o réu intimados.

Requisite-se o policial militar Neury Rogério Dias Fernandes

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58197 Nr: 358-86.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filho da Silva Cesarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos em correição.

Considerando que a ilustre Promotora de Justiça estará ausente da 

Comarca, em razão de convocação para participação em curso de 

aperfeiçoamento, redesigno a audiência para dia 15/08/2017, ás 

13h30min.

Intimem-se. Caso já tenham sido expedidos os mandados e ainda não 

tenham sido enviados para cumprimento, autorizo que seja apenas 

retificada , à mão, a data e horário da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58197 Nr: 358-86.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filho da Silva Cesarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas ao réu para 

manifestar-se, no prazo legal, em conformidade a ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57807 Nr: 188-17.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonina Teixeira da Cruz, Leonina Teixeira da Cruz MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. Junior Maquinas - ME, Jonas Celins Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Mayrla Thandra Martins - 

OAB:19.699-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ, para devolução dos autos nº 188-17.2016.811.0077, 

Protocolo 57807, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-33.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ERIANA RUMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000136-33.2018.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ERIANA RUMAO DE OLIVEIRA Endereço: RUA VER. ENIO 

FERNANDES LEITE, 511, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

- MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de urgência 

para a exclusão da inscrição do seu nome dos cadastros restritivos de 

crédito, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as partes. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 

sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar a imediata 

exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos. A exclusão deverá 
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ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo 

acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de 

crédito. A exclusão deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros 

indicados pela parte autora, mediante comprovação nos autos da 

inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo seu ônus a 

indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em razão da 

determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro 

restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 17 de outubro de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72090 Nr: 59-73.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., COOPERATIVA 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar o Advogado da parte Autora, para se manifestar, no prazo de 10 

(dez)dias, acerca da Certidão de fls. 644.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124819 Nr: 2127-83.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos em relação ao AR devolvido de ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111089 Nr: 832-79.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CAMARGO SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69183 Nr: 608-88.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709-B MT, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324

 Autos nº: 608-88.2009.811.0102

 Código n°: 69183

Vistos, etc.

Inicialmente, verifico que os documentos de fls. 597/628, não 

correspondem a este feito, mas sim aos autos de código 112571, pelo que 

determino o desentranhamento.

 No mais, considerando que os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 

667/671), ao recurso interposto à fl. 642/664, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a 

Senhora Gestora Judiciária as formalidades legais.

Às providências.

Vera-MT, 11 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114030 Nr: 415-92.2017.811.0102

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MISTURINI, VILSON MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA, AGRICOLA WEHRMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA MARTINS - OAB:OAB/SP 246.397, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:OAB/MT 11.846-B, RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 Intimar os requeridos acerca do inteiro teor da sentença a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda (ref. 98), e Agricola Wehrmann Ltda 

(ref. 102), em face da sentença proferida à ref. 93.

Alega a primeira embargante que houve omissão na sentença embargada, 

no que tange a condenação às custas e honorários de sucumbência, 

tendo em vista a inexistência de lide, e por não ter apresentado resistência 

no presente feito. Já a segunda embargada, aduziu a ocorrência de 

omissão e contradição na sentença, no que tange a alegação de ausência 

de requisitos de validade para a homologação da prova pericial aduzida 

em contestação. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração 

somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015. Em análise dos autos, verifico que os 

embargos de declaração opostos pela embargante Agroinsumos 

Comercial Agrícola Ltda (ref. 98), devam ser acolhidos, com efeito a 

embargante não apresentou resistência na produção da prova objeto da 

presente ação, tendo somente apresentado nos autos quesitos e laudo do 

perito assistente, pelo que não há de falar em condenação em 

sucumbência em face desta. De outro lado, no que tange aos embargos 

opostos pela embargante Agricola Wehrmann Ltda, não verifico, in casu, a 

existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos 

declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada 

omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO 

RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 

CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são 

cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição 

contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer 

dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de 

abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada 

nos autos e já decidida. Não configura omissão a ausência de 

manifestação sobre tese apresentada tão somente nos embargos de 
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declaração. Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (Opostos nos autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 

67736/2015 -Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. 

Julgamento: 22/9/2015. EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), 

EMBARGADO - ELVIRA ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Com efeito, infere-se das razões do recurso a 

nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No 

entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, 

consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o 

julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual 

inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, 

não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de 

declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; 

sendo certo que a contradição revela-se por proposições inconciliáveis 

dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes 

apontam contradição do feito embargado com os arestos trazidos à 

colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente recurso.3. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015) Nesse cenário, incumbe à 

embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, 

já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos 

embargos de declaração, vez que a sentença rechaçou todos os pontos 

trazidos na inicial, fundamentando-os. Ex positis, ACOLHO os embargos 

de declaração opostos pela embargante Agroinsumos Comercial Agrícola 

Ltda (ref.98), para sanando o erro material, fazer constar da sentença de 

ref. 93, que o ressarcimento das custas e honorários de sucumbência 

fixados, ficarão a cargo da requerida Agrícola Wehrmann Ltda, tendo em 

vista a resistência apresentada no feito. Ainda, ante a ausência de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração opostos pela embargante 

Agrícola Wehrmann Ltda (ref. 102). INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Vera/MT, 16 de maio de 2018. Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104095 Nr: 1555-69.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116574 Nr: 1433-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104880 Nr: 303-94.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:SC/9755, SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, REQUERER O QUE DE DIREITO.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 201/2018 
 
O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro em 
Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, etc... 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – Juizado Volante 
Ambiental, datado de 2.7.2012; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês de NOVEMBRO 
de 2018, integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para 
atender ao Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional 
do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário final do 
expediente, com término na sexta-feira seguinte no início do expediente: 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 1º, 2, 3 e 4 de NOVEMBRO de 2018 

Juiz (a): LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 
Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT 
Telefones: (66) 3438-1305 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 5 a 9 de NOVEMBRO de 2018 

Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA 
Fone: (66) 99988-3571                           
                            

Período: 
1º.11.18   à   9.11.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO  
Fone: (66) 99953-2897 

Período: 
1º.11.18   à   9.11.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
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Período: Dias 10 e 11 de NOVEMBRO de 2018 

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: Dias 12, 13 e 14 de NOVEMBRO de 2018 

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 
 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO 
RUBERT 
Fone: (66) 99611-9902 

Período: 
9.11.18   à   14.11.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES 
DE OLIVEIRA  
Fone: (66) 99906-6818 e 99217-9965 

Período: 
9.11.18   à   14.11.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
Período: Dias 15, 16, 17, 18 e 20 de NOVEMBRO de 2018 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: Dias 19, 21, 22 e 23 de NOVEMBRO de 2018 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
CRISTIANE MARIA DONADEL 
Fone: (66) 99953-7931 e 99217-1625                           
                            

Período: 
14.11.18   à   23.11.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

MILTON JOSÉ BARRETO 
Fone: (66) 99207-6119 e 99936-6188 

Período: 
14.11.18   à   23.11.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
Período: Dias 24 e 25 de NOVEMBRO de 2018 

Juiz (a): FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
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Período: De 26 a 30 de NOVEMBRO de 2018 

Juiz (a): FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
JANETE GEHM 
Fone: (66) 99961-2976                           
                            

Período: 
23.11.18   à   30.11.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

REJANE DIAS DE SOUZA 
Fones: (66) 99988-3263 e 99247-6305 

Período: 
23.11.18   à   30.11.18 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA 
NOGUEIRA 
Fone: (66) 99223-8040                           
                            

Período: 
30.11.18   à   30.11.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de 
Justiça: 

SANDRA CRISTINA BARRETO  
Fone: (66) 99202-1533 e 99953-3171 

Período: 
30.11.18   à   30.11.18 

 
Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, deverão ser 
encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil 
imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de 
Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 - CNCG). 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 
do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 
do Juiz Plantonista da Comarca. 
 
Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, responderá também 
pelas eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de conduta 
ou atividade lesiva ao meio ambiente. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, aos 
senhores Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 
Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 15 de outubro de 2018. 
 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

EDITAL N.º 22/2018-CA 
 
O Dr. Maurício Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 
de Colíder, em substituição legal, no uso de suas atribuições e etc. 
 
Considerando o Edital nº 14/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal 
de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 
17.05.2012 e c.c. Edital nº 11/2018-CA deste Juízo, disponibilizado no Diário 
da Justiça Eletrônico nº 10307, em 01/08/2018, concernente a abertura de 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado nível médio e superior 
(Direito) para o Fórum da Comarca de Colíder, pelo presente edital torno 
público o GABARITO PRELIMINAR da prova realizada no dia 14/10/2018: 
 

1. ENSINO MÉDIO: 
 

Questão 
01 

A Questão 
11 

C Questão 
21 

ANULADA Questão 
31 

C 

Questão 
02 

D Questão 
12 

D Questão 
22 

D Questão 
32 

A 

Questão 
03 

D Questão 
13 

A Questão 
23 

B Questão 
33 

A 

Questão 
04 

B Questão 
14 

C Questão 
24 

A Questão 
34 

A 

Questão 
05 

B Questão 
15 

D Questão 
25 

D Questão 
35 

A 

Questão 
06 

B Questão 
16 

D Questão 
26 

A Questão 
36 

D 

Questão 
07 

D Questão 
17 

B Questão 
27 

C Questão 
37 

C 

Questão 
08 

D Questão 
18 

D Questão 
28 

A Questão 
38 

C 

Questão 
09 

D Questão 
19 

C Questão 
29 

B Questão 
39 

B 

Questão 
10 

D Questão 
20 

D Questão 
30 

D Questão 
40 

B 

 
2. ENSINO SUPERIOR (DIREITO): 

 
Questão 

01 
B Questão 

11 
A Questão 

21 
C Questão 

31 
A 

Questão A Questão D Questão D Questão D 
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02 12 22 32 
Questão 

03 
A Questão 

13 
B Questão 

23 
D Questão 

33 
B 

Questão 
04 

D Questão 
14 

C Questão 
24 

C Questão 
34 

A 

Questão 
05 

B Questão 
15 

A Questão 
25 

C Questão 
35 

C 

Questão 
06 

A Questão 
16 

D Questão 
26 

D Questão 
36 

B 

Questão 
07 

C Questão 
17 

D Questão 
27 

C Questão 
37 

C 

Questão 
08 

A Questão 
18 

A Questão 
28 

B Questão 
38 

D 

Questão 
09 

C Questão 
19 

D Questão 
29 

D Questão 
39 

C 

Questão 
10 

D Questão 
20 

D Questão 
30 

C Questão 
40 

A 

 
3. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito 
Preliminar da prova deverá apresentá-lo nos dias 22 e 23 de outubro de 
2018, das 12:00 às 18:00h na Central de Administração do Fórum de Colider; 
4. Para recorrer, o candidato deverá se utilizar de formulário a ser 
disponibilizado pela Central de Administração do Fórum da Comarca de 
Colider. 
5. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
6. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer 
outro meio além do previsto. 
7. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos 
impetrados e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
8. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da 
prova, a pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, 
independente de terem recorrido. 
9. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de 
recurso e/ou de gabarito oficial definitivo. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum 
e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
Colíder/MT, 16 de outubro de 2018. 
 
MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
Em Substituição Legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 
 

EDITAL N.º 015/18/DF 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de Direito Coordenador 
do Centro Judiciário de Solução de conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca de 
Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto 
no Edital n.º 008/2018, torna público o resultado do processo seletivo para credenciamento e 
formação de cadastro de reserva de Conciliador desta Comarca: 
 

1 – APROVADOS: 
 
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) NOTA 
1.º 034 ELIZANDRA RODRIGUES 

MONTEIRO DA CRUZ 
84,0 

2.º 017 KÁSSIO SCHUCH MONTAGNER 70,0 
3.º 022 PRISCILA INÁCIO DA SILVA 68,0 
4.º 021 POLIANDRO DA SILVA MOURA 66,0 
5.º 081 ROSA MARIA FAUSTINO DE 

OLIVEIRA 
64,0 

6.º 003 PALOMA FABRÍCIA DE OLIVEIRA 64,0 
7.º 013 NALY VITOR OLIVEIRA 62,0 
8.º 016 GIRLENE LUÍZA DOURADO GARCIA 62,0 
9.º 038 ELIETE DE SOUZA BARROS 62,0 
10.º 012 CARLA ADRIANE INOCÊNCIO DE 

MATOS 
62,0 

11.º 001 ISABEL FERREIRA BARCELO 62,0 
12.º 071 MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS 
62,0 

13.º 002 LALESCA DOS SANTOS MORAIS 62,0 
14.º 068 GLEITON FABRÍCIO CLAUDIANO 

COSTA 
60,0 

15.º 085 RICKI ANDREI VIEIRA 60,0 
16.º 077 GABRIELA VITORIA LIMA 

MANDUCA 
60,0 

17.º 041 RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 
CAMARGO 

58,0 

18.º 099 MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE 
ARAÚJO 

58,0 

19.º 102 RENATO DE ALMEIDA BRENTAN 54,0 
20.º 059 YASMIM PANIAGO BARBOSA 54,0 
21.º 080 VANESSA DE OLIVEIRA 54,0 
22.º 004 CAMILA CRISTINA MACEDO 54,0 
23.º 094 WANA FERREIRA MACIEL 54,0 
24.º 015 CAROLINA ABREU BIAVA 52,0 
25.º 010 WANESSA KHRISTINA ALMEIDA 

CAMPOS 
52,0 
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26.º 083 PABLO FERNANDES CORRÊA 52,0 
27.º 025 AMANDA LETÍCIA DA SILVA 

HUBNER 
52,0 

28.º 043 JAQUELINE SANTOS PEREIRA 
LOPES 

52,0 

29.º 070 FABIANE MARTINS ROCHA 50,0 
30.º 095 WEILA FERREIRA MACIEL 50,0 
31.º 009 ISRAEL DA SILVA GOMES 50,0 
32.º 078 WÉLIDA DE LIMA SILVA 50,0 
33.º 076 FERNANDA KELLER SANTOS DIAS 50,0 
34.º 101 GÉSSICA FRANÇA DA SILVA 50,0 
35.º 075 JULIANA BORGES DE SOUZA 50,0 

 
2 – Foram considerados aprovados os candidatos que obtiveram no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) de acertos na prova objetiva. 
 
3 - Considerando o disposto no item 10.1, do Edital n.º 008/2018, do resultado final do Processo 
Seletivo caberá recurso que deverá ser interposto no prazo de 02 (dois) dias, a contar do primeiro 
dia útil subseqüente à divulgação, dirigido ao Juiz de Direito Coordenador do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 
 
4 - Como critério de desempate foi utilizado o item 11.3, do Edital n.º 008/2018. 
   
Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro. 
 
Jaciara/MT, 16 de outubro de 2018. 
 
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO COORDENADOR DO CEJUSC 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 

 
EDITAL DE ALISTAMENTO DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 
 

 O Doutor Renato José de Almeida Costa Filho Juiz de Direito Presidente do Tribunal de Júri 
da Comarca de Araputanga/MT, na forma da Lei etc. 

 
FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que 
neste Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, torna pública a lista definitiva dos 
jurados abaixo relacionados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do 
artigo 425, do Código de Processo Penal, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 
do Tribunal de Júri: 
 
1. Claudimira de Lima Oliveira, Nutrição, Escola Costa Marques 
2. Rodrigo Adriani dos Santos  - Bancário – Banco Bradesco S.A 
3. Camila Oliveira Rios – Estudante de Direito - FCARP 
4. Daise Alves Ferreira – Auxiliar de Biblioteca – Escola Costa Marques 
5. Elaine Gonçalves da Silva – Diretora – Escola Costa Marques 
6. Geovane Aparecido Martins – Coordenador  - Escola Costa Marques 
7. Paulo Ferreira da Silva – Vigilante – Escola Costa Marques 
8. Maria Clara Lara Franco Veríssimo Silva – Estudante de Direito - FCARP 
9. Nelson Cezario Ribeiro – Vigilante – Escola Costa Marques 
10. Sirlei Ricci – Auxiliar de Coordenação – Escola Costa Marques 
11. Keile Eduardo Passos – Secretária – Escola Costa Marques 
12. Eleomar Antonio Guimarães – Bancário – Banco do Brasil S.A 
13. Mariony Soares de Oliveira – Previara – Prefeitura Municipal 
14. Italo Okazaki Junior – Bancário – Banco do Brasil S.A 
15. Gilmar Teixeira Rocha – Bancário  - Banco do Brasil S.A 
16. Guilherme Torres da Silva – Bancário – Banco do Brasil S.A 
17. Julieta de Lara Franco Rado  - Bancária – Banco do Brasil S.A 
18. Ronaldo Herculano Alves – Bancário – Banco do Brasil S.A 
19. Ruben Vitor da Silva – Bancário – Banco do Brasil S.A 
20. Mariane Botelho Queiroz Carvalho – Bancária – Banco Bradesco S.A 
21. Fabiana Ribeiro Custódio – Bancária – Banco Bradesco S.A 
22. Rodrigo Cesar Leal e Silva – Bancário – Banco Bradesco S.A 
23. Anderson Moraes dos Anjos – Bancário – Banco Bradesco S.A 
24. Angelica Maria Bernhardt – Administrativo – FCARP 
25. Erlina Cesario dos Santos - Administrativo – FCARP 
26. Gerivan Costa dos Santos - Administrativo – FCARP 
27. Gustavo Larranhagas da Cruz - Administrativo – FCARP 
28. Rafael de Oliveira Andrade - Administrativo – FCARP 
29. Rogerio Lopes Pereira - Administrativo – FCARP 
30. Vera Lucia Duraes - Administrativo – FCARP 
31. Weliton Garcia - Administrativo – FCARP 
32. Remerson Mario Teodoro Santana – Enfermeiro – Posto de Saúde 
33. Uillian Alves de Jesus – Administrativo - Cartório de Segundo ofício 
34. Gevanildo José Ferreira de Souza – Recepcionista – Câmara M. Araputanga 
35. Diulai Mendes de Oliveira Bravo – Assistente Legislativo – Câmara Municipal 
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36. Vera Lúcia de Souza Silva – Assistente Legislativo – Câmara Municipal 
37. Eva Aparecida de Souza Mendes – Aux. Serviços Gerais – Câmara Municipal 
38. Gercino Cândido Abreu – Gerente – Araputanga Supermercado 
39. Weverton Dutra Guerra – Técnico de Informática – Araputanga Supermercado 
40. Pedro Henrique Moreira Tigre – Aux. Escritório – Araputanga Supermercado 
41. Edmar Venâncio Ferreira – Armazenista – Araputanga Supermercado 
42. Erica Caroline Cunha Alvarez – Op. de Caixa – Araputanga Supermercado 
43. Bruno de Oliveira Barteli – Pacoteiro – Araputanga Supermercado 
44. Francisca Bueno da Silva Rocha – Balconista – Araputanga Supermercado 
45. Gustavo Fernando dos Santos – Repositor – Araputanga Supermercado 
46. Jeane Aparecida Martins Santana – Serv. Gerais –Araputanga Supermercado 
47. Wellida da Silva Alves Moura – Repositora – Araputanga Supermercado 
48. Edmar Francisco de Carvalho – Professor – Igreja Congreg. Cristã no Brasil 
49. André Mesquita de Carvalho – Autônomo – Igreja Congr. Cristã no Brasil 
50. Silvana Garcia P. Carvalho – Do Lar – Igreja Congregação Cristã no Brasil 
51. Dulcilene Gonçalves Tristão – Diarista – Igreja Congregação Cristã no Brasil 
52. Dalete Rosalves Pessoa da Silva – do lar - Igreja Congreg. Cristã no Brasil 
53. Inácia de Carvalho Vila – Do Lar – Igreja Congregação Cristã no Brasil 
54. Braandon de Moura Soares – Analista de TI – Coopnoroeste 
55. Diego Costa Fernandes – Vendedor – Coop. Agrop. do Oeste de Mato Grosso 
56. Sanmel Pereira Trigueiro – Aux. de Escritório – Coopnoroeste 
57. Vanilça Rosa Campos – Ass. Contabilidade – Coopnoroeste 
58. Andreia Aparecida F. Lopes – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
59. Dagma Moreira do Nascimento – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
60. Edisom Pereira Lima – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
61. Eliana Garcia Silva – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
62. José Inocêncio da Silva – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
63. Marcela de Fátima Peres – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
64. Shekschal Bezerra de Aquino – E. E. Nossa Senhora de Fátima 
65. Valcir Gomes da Silva – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
66. Juliana Simão da Silva – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
67. Maria Aparecida Silva – Nutrição – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 
68. Patrícia Rocha Gomes - Func. Adm. Hospital Geral 
69. Tatiane Ramalho Teixeira – Funcionaria da APAE/ARA 
70. Clislaine Camilo Ferreira – Colaboradora do Sicredi 
71. Maria Izaura Prado Pereira - Colaboradora do Sicredi 
72. Claudio Rogério Ribeiro - Servidor Pub. Municipal de Indiavai 
73. Tatiane Camilo Nieri - Servidora Pub. Municipal de Indiavai 
74. Geancarlos Pereira - Servidor Pub. Municipal de Indiavai 
75. Júnior César Pereira - Servidor Pub. Municipal de Araputanga 
76. Ranieri Simone Limeira Cunha - Farmacêutica  
77. Patrícia Otênio – Diretora da Escola Nossa Senhora de Fátima 
78. Kamila Centurião de Oliveira – Funcionária do Detran 
79. Fernando Pereira Braga – Dentista 
80. Maria do Carmo Furlani Mendonça Zuntini - Farmacêutica 
81. Ado Corrêa Pires – Pecuarista 
82. Mariony Soares de Oliveira - Servidora Pub. Mun. de Araputanga 
83. João Francisco da Cruz - Contador 
84. Francisca Maria Damasceno – Pecuarista 
85. José Martins de Araújo – Serigrafia 
86. Rubia Mara Neiva – Comerciante 

Disponibilizado - 17/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10360 Caderno de Anexos - 10 de 20



87. Túlio Franco Pedrosa – Pecuarista 
88. Lizia Kelle Santos Almeida – Func. da Clinica Nossa Senhora de Fátima 
89. Vinícius Felipe Nogueira – Comerciante 
90. Maria Auxiliadora Costa Borges - Servidora Pub. Mun. de Araputanga 
91. Helder João Arruda de Souza – Contador 
92. Thiago Vieira de Moraes – Juiz de Paz 
93. Renann da Silva Freitas – Colaborador Sicredi 
94. João Antônio Dias de Oliveira – Rio Verde 
95. Edna Soares da Silva – Professor/FCARP 
96. Genivaldo Moreira da Cruz – Coord. Fábrica de Ração – Coopnoroeste 
97. Geazi Alves Borges – Contador – Câmara Municipal Araputanga 
98. Sueli Petreli Nunes da Costa – Câmara Municipal Araputanga 
99. Jairo Conceição de Lara Franco – Professor – Escola N. S. de Fátima 
100. Angelita Xavier Teodoro – Professora – Escola N. S. de Fátima 
101. Yonice Alves de Souza Oliveira – Escola N. S. de Fátima 
102. Almenis C Moraes – Téc. Adm. Educacional – Escola N. S. de Fátima 
103. Arcênio Gerônimo de Souza – Vigilância – Escola Costa Marques 
104. Danielly Maria de Oliveira – Aux. De Turma – Escola Costa Marques 
105. Edinilson Serafim Silva – Org. de Ambiente – Escola Costa Marques 
106. Elaine Regina Franco Magro – Professora – Escola Costa Marques 
107. José Souza Silva – Professor – Escola Costa Marques 
108. Lúcia Helena Soares Duares – Técnica – Escola Costa Marques 
109. Maria dos Santos – Org. de Ambiente – Escola Costa Marques 
110. Kairozan de Oliveira Borges – Professor – Escola Costa Marques 
111. Alex Pardini Alves – Professor – Escola Costa Marques 
112. Maria Helena Cosenzo – Multimeios Didáticos – Escola Costa Marques 
113. Dione de Oliveira Tomazeli – Func. do Curtuara 
114. José Laet Gonçalves de Oliveira - Func. do Curtuara 
115. Izaias Pereira Gomes - Func. do Curtuara 
116. Simone Pereira de Andrade - Func. do Curtuara 
117. Maria Cristina F. Carvalho de Angeloni – Empresaria 
118. Juliana Freire Zagatti Rios - Func. da Drogaria.Com 
119. Silvana Gonçalves de Araujo – Prefeitura Municipal de Indiavai/MT 
120. Ana Maria Souza  - Estudante de Direito – FCARP 
121. Cleiziele Brito Souza – Estudante de Direito – FCARP 
122. Julia Aparecida Souza Nascimento - Estudante de Direito - FCARP 
123. Beatriz Cebalio Gonçalves de Faria - Estudante de Direito - FCARP 
124. Nerenice Alves de Oliveira - Estudante de Direito - FCARP 
125. Rillary Milleid Tosta - Estudante de Direito - FCARP 
126. Marianne Graziele de Moraes – Estudante de Direito – FCARP 
127. Eduarda Pardim Lopes – JBS – Araputanga/MT 
128. Tayna Pereira Rodrigues – Estudante de Direito – FCARP 
129. Vilzemar Rodrigues Ferreira – Estudante de Pedagogia – FCARP 
 
Araputanga-MT, 09 de outubro de 2018. 
 
Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito Presidente do Tribunal de Júri 
Arts. 436 à 445 do CPP.  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 
 
PORTARIA N. 55/2018-DF 

 
 

A Dra. Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da 
Comarca de Arenápolis – MT, 

 
FIXA a Escala de Plantão Judiciário do Juiz Designado da Vara Única da Comarca de 
Arenápolis - MT, no mês de Novembro/2018, nos finais de semana, recesso forense, feriados e 
fora do expediente normal. 
 
DESIGNAR gestores substitutos, para efeito tão somente da Escala de Plantão Judicial, os 
servidores constantes do anexo I desta Portaria. 
 
CONSIGNAR que os telefones para localizar o magistrado e servidores de plantão são os que 
constam do anexo I desta Portaria fixada na porta do Prédio do Fórum. 
O Servidor que estiver escalado para o plantão deverá manter o telefone de contato ativado, sob 
pena de eventuais sanções cabíveis. 
 
P.R.I. Cumpra-se, fixando-se cópia no Átrio do Fórum, bem como encaminhe-se cópia a 
Subseção da OAB, Defensoria Pública, Delegacia de Polícia e Ministério Público. 

 
Arenápolis-MT, 10 de outubro de 2018 
 
 
 Marina Carlos França 
Juíza de Direito Diretora do Foro 

 
 
  

ANEXO I 
 
 

PLANTÃO-NOVEMBRO/2018     JUIZ DIRETOR 
 
01  a 04 MARINA CARLOS FRANÇA 99917-9350 Polyana 

99646-9326 Pedro  
99637-4465 Suelen 
99991-2575 Adriele 

10/11 RICARDO NICOLINO 66-98440-5146 
15 a  18 e 20 CÁSSIO LEITE 99948-2594 
24/25 LUCIANA CAVAR 99609-2526 

98116-9867 
 

GESTORES 
DATA PLANTONISTA TELEFONE PLANTÃO 
01/02 ZAIDA 99627-8896 
03/04 ANDRÉIA 99627-8896 
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10/11 RICARDO 99627-8896 
15/16 DOMINGAS 99627-8896   
17/18-20 JULIANA 99627-8896   
24/25 MARCELLO 99627-8896   
 

OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA PLANTONISTA TELEFONE PLANTÃO 
01 a 09 SAMUEL 99220-7724 
10 a 16 HUMBERTO  99220-7724  
17 a 23 VALDECI 99220-7724 
24 a 30 AMAURI 99220-7724 

 
O Servidor que estiver escalado para o plantão deverá manter o telefone de contato 
ativado, sob pena de eventuais sanções cabíveis. 
 

 
PORTARIA  55/2018-DF 

 
 
PMs: ORIVALDO – 99908.5722 – BENÍCIO 99638-8810 - D. LIMA –99606-8831-
ADRIANO 99900.3857 -   VIATURA – 99902.4002  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE  ITIQUIRA 

 
 
EDITAL N° 16/2018/ADM 

  
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Itiquira - MT , no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade 
com o disposto no Edital nº 12/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 
11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 
maio de 2011, torna público o Gabarito Definitivo da Prova de Seleção de 
Credenciamento para Estagiário desta Comarca, a seguir. 
 
 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D B A B C B D D B A A C C A D D B C D A 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B A C A A D B D C C A D C B A B B C A B 
 
 
 
 
Itiquira, 16 de outubro de 2018 

 
 
 

Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 

 
EDITAL Nº 17/2018/ADM 

 

 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - 
MT , no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto 
no Edital nº 12/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro 
de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o 
RESULTADO FINAL do processo seletivo para ESTAGIÁRIO desta Comarca 
 
 

 
Nº 

INSCR. 
CANDIDATOS Acertos Pontos Classificação 

07 Jeniffer Karla Lins Martins 24 48 Aprovada 
04 Wilson Pereira da Rosa Junior 24 48 Aprovada 
01 Kévelen Ap. M. dos Santos 24 48 Aprovado 
06 Brenda Násser Ritter Paneira 24 48 Aprovada 
03 Magda Erica dos Santos Ferreira 22 44 Aprovada 
02 Charliane Ferreira Campos 21 42 Aprovada 
05 Steffany Procópio Ferreira Barreto 18 36 Desclassificada 

 
 
 
De acordo com a previsão do item 8.1, do Edital nº 12/2018/ADM, caberá Recurso sobre o 
Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, dirigido ao Juiz Substituto e Diretor do Foro, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação. 
 
Publique-se este edital no local de costume. 
 
Itiquira (MT), 16 de outubro de 2018. 
 
 
Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE 
 

 
EDITAL N.º 04/2018/DF. 
 
(PED. DE PROCESSO SELETIVO Nº 19/2018 - CIA 0070584-85.2018.8.11.0000).  
 
O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ DE DIREITO 
E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, ESTADO DE 
MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E,  

 
TORNA PÚBLICO, PARA CIÊNCIA DOS INTERESSADOS, A CLASSIFICAÇÃO 
DOS CANDIDATOS INSCRITOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, 
PARA CADASTRO DE RESERVA, ABRINDO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. 

 
CANDIDATO(A) (S) INSCRITOS (POR ORDEM DE PROTOCOLO): 

 
NOME/CANDIDATO(A)(S)/Protocolo/Data: ÁREA 
Kamila da Silva Lima – A27681-14/09/2018 Fisioterapia 
Juliana Vazarim Citadin – 182/2018 – 19/09/2018 Psicologia  
Monica Jorqueira Costa – 208/2018 – 19/09/2018 Fisioterapia 
Adrisia Nayara Pinha Arnhold – 471/2018 – 19/09/2018 Psicologia  
Hewelayne Suelyn Gomes -810/2018 - 21/09/2018 Fisioterapia 
Bruna Rodrigues dos Santos – 935/2018 – 21/09/2018 Psicologia 
 

RESULTADO (CLASSIFICAÇÃO): 
 

ÁREA DE FISIOTERAPIA 
Classificação Candidato(a)(s)  Pontuação 
1º lugar Monica Jorqueira Costa 10,4 pontos 
2º lugar Kamila da Silva Lima 4,85 pontos  
3º lugar Hewelayne Suelyn Gomes 2,25 pontos  

ÁREA DE PSICOLOGIA 
Classificação Candidato(a)(s) Pontuação  
1º lugar Juliana Vazarim Citadin 11 pontos 
DESCLASSIFICADA Adrisia Nayara Pinha Arnhold 00 pontos* 
DESCLASSIFICADA Bruna Rodrigues dos Santos 1,75 pontos** 
 
Observações: 
 
* Com relação a candidata Adrisia Nayara Pinha Arnhold que obteve pontuação zero, sua 
desclassificação deu- se em razão de não ter cumprido com a exigência do requisito contido 
no item 5.1 – V, ou seja NÃO apresentação de cópia autenticada dos títulos e documentos 
que a serem apresentados para cumprimento do item 6 do Edital 02/2018/DF (DJE – Ed, nº 
10325/2018);  
 
** Com relação a candidata Bruna Rodrigues dos Santos, embora tenha obtido a 
pontuação de 1,75 pontos, foi desclassificada em razão de NÃO ter atendido as exigências 
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do Edital 02/2018/DF (DJE – Ed, nº 10325/2018), no tocante aos requisitos descritos no 
item 5.1. Em especial os incisos III e IV, (certidões negativas criminais expedidas pelas 
Justiças Estadual e Federal e cópia autenticada do Diploma de Curso Superior para 
profissionais psicólogos, respectivamente).  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital. 
 
Publique-se. Afixe-se para conhecimento geral. 
 
Nova Monte Verde, MT, 15 de outubro de 2018. 

 
 

Bruno César Singulani França 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

 
 

Márlia Joaquina Leite Soares Cecconello 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo  

 
 

Disponibilizado - 17/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10360 Caderno de Anexos - 17 de 20



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 
EDITAL N°. 22 /2018/DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, 
Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Querência - MT, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da  Lei,  torna público o gabarito preliminar 
e a classificação provisória dos candidatos aprovados no exame de seleção 
ocorrido no dia 14/10/2018 para estagiário de  Nível Médio. 

 
1 - GABARITO PRELIMINAR 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C D C C C D B C A D 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D D A D D B D B B D 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C A B D D A C D C C 

 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C B A C B B B A B D 

 
 
2 - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO 
NÍVEL MÉDIO 

NOT
A 

RESULTADO 

24 João Vitor Luiz Soares 77,50 1° - Aprovado 
22 Camilly Fernanda Cattani Pizzi 77,50 2° - Aprovado 
10 Andressa Souza Lisboa 75,00 3° - Aprovado 
23 Jefersson Souza Lima 75,00 4° - Aprovado 
7 Anny Vitoria Rosa Ferreira 72,50 5° - Aprovado 
9 Werick Souza Leal 62,50 6° - Aprovado 

21 Karolaine Weber Makovski 62,50 7° - Aprovado 
1 Joice Pires de Souza 60,00 8° - Aprovado 
8 Eduarda Cenci Manica Alves 57,50 9° - Aprovado 
2 Lana Priscila Rezende Correia 55,00 10° - Aprovado 

30 Matheus Machado Fante 55,00 11° - Aprovado 
18 Maylla Nunes Souza 55,00 12° - Aprovado 
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26 Lucas Silveira Batista 52,50 13° - Aprovado 
28 Djessica Raiane Liedtke Hohn 52,50 14° - Aprovado 
14 Kassia Lima de Oliveira 47,50 Desclassificado 
13 Lucas Freitas Branco 47,50 Desclassificado 
4 André Rogel Alves Coelho de Souza 47,50 Desclassificado 
25 Augusto Ribeiro Del Ré 47,50 Desclassificado 
19 Leticia Vicomas Cardoso Cardoso Brito 45,00 Desclassificado 
12 Kamilly Borges Ramos 45,00 Desclassificado 
15 Giovana Fonseca Boava 42,50 Desclassificado 
29 Luana Perdigão dos santos 42,50 Desclassificado 
5 Leonardo Nascimento Pereira 42,50 Desclassificado 
16 Thauany Luz Souza 42,50 Desclassificado 
20 Leuma ferreira da Costa 40,00 Desclassificado 

 
 
Observações: 
 
1 - Para critérios de avaliação, em conformidade com o item 7.1, do Edital n. 
014/2012/GSCP, cada questão da prova objetiva vale 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
 
2 - No Resultado Definitivo, acima transcrito, constam os nomes dos candidatos 
aprovados, sendo que a classificação foi efetuada por ordem decrescente do total de pontos 
obtidos pelos candidatos na prova objetiva, já com observância aos critérios de desempate 
elencados no item 7.4, do Edital n. 014/2012/GSCP. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que será 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico e átrio do Fórum. 
 
 
Querência – MT, 15 de outubro de 2018. 
 
 

 
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto                                   
Juiz de Direto e Diretor do Foro                                       
 Presidente da Comissão 
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ESTADO DE MATO  GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
EDITAL N. 016/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO a realização das inscrições no período de 13 a 28 de setembro de 2018 e 
08 a 15 de outubro de 2018, para o Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de 
Nível Superior da Comarca de Sapezal/MT do ano de 2018, CIA 0107384-49.2017.8.11.0000; 
 
RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICO as inscrições deferidas e CONVOCAR os candidatos abaixo descritos 
com inscrições deferidas, por serem considerados aptos, para participarem das provas escritas 
nos termos do Edital nº 014/2012/GSCP e Edital 013/2018/DF deste juízo, a se realizar na 
Escola Estadual André Antônio Maggi, localizada na Avenida, André Antônio Maggi, 1780, 
Centro, Sapezal, no dia 21 de outubro de 2018 (domingo) com previsão de início às 09 horas e 
término às 12 horas. A prova tem duração de 03 (três) horas.  
 
Obs.: Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com pelo menos 30 (trinta) 
minutos de antecedência, portando caneta esferográfica transparente, tinta (azul ou preta), 
documento de identidade e ficha de inscrição.  
 
NÍVEL SUPERIOR - INSCRIÇÕES DEFERIDAS – (Ordem alfabética) 
 
ORDEM NOME RG CPF 

1 ANA RUBYA DO NASCIMENTO 
FERREIRA 2868392-7 063.006.571-32 

2 CLEYTON JUNIOR FERRAZ 
LOURENÇO 2406326-6 069.643.361-33 

3 FRANCIELI BISPO DE OLIVEIRA 
SILVA  2977475-6 062.006.401-30 

4 MARIA LUCIANA DOS SANTOS 2002001316006 059.596.714-09 
5 RAISSA SILVA DE OLIVEIRA MOTA  3136809-3 042.580.433-03 
6 RAQUEL MEDINA FERREIRA 2553031-3 030.912.221-01 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 
 
Sapezal-MT, 15 de outubro de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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